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RESUMO: Face às problemáticas que assolam a versão mais moderna de Estado e o Direito 

Constitucional, por conseguinte, este estudo busca alternativas que promovam o equilíbrio de 

suas partes, privilegiando a busca do bem estar social. Sabe-se que a alternativa legalista 

entrou em colapso diante das suas insuficiências, fazendo emergir alternativa otimizante. Os 

excessos advindos da absolutização do Direito Positivo passaram a ser ponderados pela 

“maleabilidade” do principiologismo jurídico. Entretanto, tendo os princípios assumido a 

função de válvula de escape do sistema, acabou por apequenar a essencialidade das regras 

jurídicas, ordinarizando sua aplicação num “caprichoso decisionismo” por vezes 

descomprometido com a racionalidade argumentativa e com o sistema constitucional. Tal 

expediente é vetor da hipertrofia simbólica da atividade legiferante, decorrência do factível 

descompasso entre Política e Direito que rompe(u) com o “acoplamento estrutural” e compele 

o Judiciário a atender às necessidades político-jurídicas sem se preocupar com os efeitos 

sociais e normativos provenientes, “num acoplamento artificial”, constituindo um típico caso 

de legislação simbólica, em que o legislador se descarrega de pressões públicas, confirma 

valores sociais e adia a solução das problemáticas sócio-político-jurídicas, e o jurista, por sua 

vez, intensifica e (re)afirma o papel ideológico das normas constitucionais, blindando o 

sistema e criando a imagem de um Estado que responde normativamente às demandas 

impostas ao passo em que se imuniza, manipulando e iludindo as massas. Todavia, na busca 

por medidas que venham promover a densificação da concretização constitucional, conclui-se 

que, inobstante necessário conferir racionalidade e parâmetros mais objetivos à hermenêutica 

da principiologia constitucional, a Análise Econômica do Direito não cumpre a contento este 

papel, pois que abrir espaço para julgamentos econômicos das demandas jurídicas repercutiria 

no engessamento do Direito de forma tal que, causando efeito inverso, afrontaria 

sobremaneira a concretização dos direitos fundamentais que dignificam a vida humana, pois 

que diretamente dependentes da disponibilidade orçamentária estatal. Desta feita, 

considerando que esse é o núcleo normativo limitador da atuação do intérprete, do 

administrador e do legislador, qualquer comprometimento de sua realização deve 

imediatamente ser dispensado. O certo é que o Direito da pós-modernidade exige ampliação e 

fortificação do conceito de cidadania, concretização absoluta dos direitos fundamentais e 

irretorquível aplicação dos princípios constitucionais, mediante procedimento argumentativo 

racional de promoção da inclusão sócio-jurídica irrestrita, ocasião em que, numa sociedade 

polida e consciente, ter-se-á um escudo natural contra ingerências políticas que degradam o 

ambiente constitucional e, assim, uma concretização jurídica constitucionalmente consistente 

e socialmente adequada. 
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ABSTRACT: Given the problems that plague modern version of State Constitutional Law, 

therefore, this study seeks alternatives that promote the balance of its parts, focusing on the 

pursuit of social welfare. It is known that the legalistic alternative collapsed on its 

shortcomings, giving rise optimizing alternative. The excesses of absolutism coming from the 

positive law began to be weighted by the "malleability" of the legal principiologismo. 

However, taking the principles assumed the function of the exhaust system valve, eventually 

belittle the essentiality of legal rules, ordinarizando its application in a "capricious 

decisionismo" sometimes uncompromising with rational argument and the constitutional 

system. This expedient is the symbolic vector hypertrophy legislating activity, due to the 

mismatch between feasible policy and law that breaks (u) with the "structural coupling" and 

compels the judiciary to meet political and legal needs without worrying about the social and 

normative effects coming, "an artificial coupling" and is a typical case of symbolic legislation, 

the legislature discharges of public pressure, confirming social values and postpones the 

solution of socio-politico-legal issues, and the jurist, in turn, intensifies and (re) affirms the 

ideological role of constitutional norms, shielding the system and creating the image of a state 

that responds to the demands imposed normatively while that immunizes itself, manipulating 

and deceiving the masses. However, the search for measures that will promote the 

densification of the constitutional embodiment, it is concluded that inobstante necessary to 

give more objective rationality and the hermeneutics of constitutional principiologia, 

Economic Analysis of Law parameters does not meet the satisfaction this role, since open 

space for economic judgments of legal demands resonate in immobilization of law such that, 

causing reverse effect, greatly affront the realization of fundamental rights that dignify, since 

human life directly dependent on the state budget availability. This time, considering that this 

is the normative core limiting the role of interpreter, administrator and legislator, any 

compromise of his achievement should be dismissed immediately. What is certain is that the 

law of postmodernity requires expansion and fortification of citizenship, absolute realization 

of fundamental rights and unanswerable application of constitutional principles by rational 

argumentative procedure of promoting unrestricted socio-legal inclusion, at which, in a 

society and conscious and polished, a natural shield against interference politicals that 

degrade the constitutional environment, and thus a consistent constitutionally appropriate 

legal and socially embodiment shall be taken. 

 

 

Key-words: Politics and Law. Constitutionalisation Symbolic. Economic Analysis of Law. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa intenta demonstrar uma das mais instigantes problemáticas da área do 

Direito Constitucional contemporâneo, a princípio simples e um tanto comum, mas, sob um 

enfoque mais aprofundado, verdadeiramente, complexa e relevante: os fatores concernentes à 

(não) concretização do texto constitucional em face da realidade social a que se destina.  

A temática ganha especial conotação quando se constata, ao longo da experiência 

brasileira, a despeito das mais variadas tentativas de conformação, o manifesto descompasso 

entre a efetivação das normas previstas e as exigências sociais, por meio de frequentes 

violações à ordem jurídica vigente.  

Partindo-se, pois, da premissa de que a concretização dos direitos fundamentais, 

especialmente os de natureza social, é o alicerce para uma (re)estruturação do Estado 

Democrático de Direito em direção ao Estado Constitucional, bem como para o reforço da 

legitimação da jurisdição constitucional, imprescindível se faz o estudo das nuances deste 

instituto face às suas deficiências no contexto jurídico hodierno, já que esta é uma ferramenta 

indispensável à materialização das prerrogativas contidas na Constituição, documento 

aprioristicamente destinado a garantir o bem-estar social. 

Diante da faticidade de que a concepção moderna de Direito, de cunho, 

predominantemente formal, juspositivista, não preenche mais as expectativas da sociedade, 

impõe-se, pelas novas necessidades, que se assuma uma concepção funcional do Direito, onde 

as interpretações jurídicas sejam construídas com o escopo de assegurar eficácia concretiva 

aos comandos normativos, de forma sustentável.  

A Hermenêutica, como fator imprescindível à referida transformação, amplia-se para 

compreender outros elementos no processo de concretização da norma, com o advento da 

transmudação dos princípios gerais em princípios constitucionais, irradiando luz sobre a 



 
 
 
 

 

compreensão das questões jurídicas no interior do sistema de normas que passaram a ser 

vistas através do raio de abrangência dos princípios, com marco teórico-principiológico no 

princípio da dignidade da pessoa humana que ganhou status elevado de gênero, do qual os 

princípios são espécies, vetor orientador de todo o ordenamento jurídico, configurando-se 

diretriz de aplicação jurídica em qualquer circunstância, de maneira que as realidades fática e 

jurídica passaram a se subsumir, sobremaneira, aos elementos de ordem teleológica da 

Constituição.  

Todavia, o que se quer constatar é se a buscada real consecução do Direito logrou 

êxito como decorrência desse modelo de aplicação, capitaneado pelos comandos da (Nova) 

Hermenêutica Constitucional que vem se desenvolvendo, sob o ideal dos princípios. Em caso 

negativo, quais são as razões da obstrução e que medidas se mostram viáveis à densificação 

da concretização constitucional, com vistas à construção de uma democracia verdadeiramente 

legítima.  

O estudo aqui desenvolvido objetiva compreender este hiato, objeto de incursões há 

várias décadas, mediante a análise das estruturas que rodeiam o sistema jurídico, com o fito de 

desvelar o fenômeno que a explica, propondo, face a isto, possíveis soluções. 

Neste desiderato, passa-se, inicialmente, por uma análise do Estado, enquanto 

instituição e cenário de toda a problemática vivenciada, base da pesquisa, apresentando 

brevemente aspectos relacionados à sua concepção, origem, justificação e à relevância de sua 

atuação. Intentando tratar de algumas de suas facetas, faz-se uma reflexão com base nos 

paradigmas de Niklas Luhmann e Jürgen Habermas e suas respectivas teorias dos Sistemas e 

do Discurso, como forma de subsidiar a análise da crise que o acomete e atinge diretamente o 

sistema constitucional que, por corolário, igualmente, ressente-se desta crise. 

Munido de certa carga teórica, passa-se ao plano analítico da eficácia concretiva das 

normas constitucionais dentro da atual sistemática jurídico-estatal brasileira, trazendo os 



 
 
 
 

 

preceitos que as embasam e investigando as razões da Política como vetor do grau de 

correlação entre as previsões normativas e a sua materialização. 

Pontuadas estas questões, o estudo se dedica a tratar do mecanismo mais sofisticado 

e moderno de aplicação do Direito, como possível elemento de superação da referida crise 

institucional: a Hermenêutica Constitucional, pondo-a como o tênue limite que divide os 

prodígios da abertura interpretativa e os contornos da segurança jurídica.  

Por fim, vislumbrando o aspecto ideológico inserido nos sistemas constitucionais, 

traz-se à baila, com enfoque na experiência brasileira, o fenômeno da Constitucionalização 

Simbólica, na condição de, em se constando a sua presença no sistema constitucional pátrio, 

verificar as suas projeções no âmbito do constitucionalismo brasileiro e a sua relação entre a 

crise estatal vivenciada e a consequente crise da jurisdição constitucional. 

Entretanto, antevendo-se aos subjetivismos exacerbados, aos julgamentos de valor 

escorçados em interesses camuflados de (Nova) Hermenêutica Constitucional, em sua última 

parte, este estudo se propõe a analisar mecanismos de controle à desmedida abertura do 

Direito, perquirindo, assim, a viabilidade da aplicação dos estudos da ciência da Economia ao 

Direito e, mais especificamente, à Hermenêutica Constitucional, no intento de propor critérios 

sérios à propugnada abertura do Direito, aptos a filtrar absolutizações desarrazoadas que, sob 

a pecha de construção jurídica sensível às demandas sociais e respeito à dignidade da pessoa 

humana, ou mesmo de ativismo judicial, típicos desse “novo” momento vivido pelo Direito, 

representam excessos irresponsáveis, mera retórica, irrefletidas na prática dos indivíduos que, 

alheios ao que, de fato, se processa, acabam por ofertar gratuito apoio e legitimar os 

mecanismos de sua própria opressão. 

É para compreender e “racionalizar” este momento vivenciado pela sociedade, diga-

se pelo Estado e pelo Direito, em que os princípios se sobrepõem às leis em seu sentido 

formal, expediente refletido inescusavelmente na evolução da ciência jurídica, que a presente 



 
 
 
 

 

pesquisa pretende se desenvolver, buscando verificar de que forma o instrumentário da 

Hermenêutica Constitucional influencia e é influenciada neste processo de incessante busca 

pela consecução do Direito na pós-modernidade, bem como que medidas podem ser adotadas 

em prol da quebra da secular discrepância que ainda assola o Direito, após 25 anos da 

Constituição dita Cidadã, isto é, em prol da promoção do ajustamento do texto constitucional 

à realidade social, e, por conseguinte, do acesso real à justiça pelos comuns, de forma segura e 

parametrizada, problemática perene no constitucionalismo brasileiro, que já nasceu com a 

Constituição Federal de 1988 e que, até a atualidade, permanece sem solução. 

Intenta-se, pois, em aportes finais, constatar se as ingerências políticas têm 

promovido a fatídica degradação do ambiente constitucional e quais mecanismos jurídicos 

podem colaborar à “real” efetivação dos direitos fundamentais, especialmente daqueles que 

demandam um dever estatal de tutela, como forma de obstar subjetivismos deslegitimadores 

do Estado Democrático de Direito e obstaculizadores do Estado Constitucional. 

De modo geral, é esta a celeuma objeto do presente estudo, que, no intuito de 

compreender todo o acima delineado, pretende abordar, sobremaneira, o significado social e 

político do texto constitucional, exatamente na relação inversa da sua concretização 

normativo-jurídica. Em outras palavras, a discrepância entre a função hipertroficamente 

simbólica e a insuficiente concretização jurídica de textos constitucionais, justificadas por 

uma nova concepção de Estado e de Hermenêutica que não seguramente caracteriza e 

representa o constitucionalismo típico do estágio a que se chegou.  

Importa denotar que o estudo não se reduz à discussão tradicional sobre a (in)eficácia 

das normas constitucionais, objeto de pesquisa de um sem número de compêndios e trabalhos 

monográficos e de pós-graduação. Isto porque, não obstante, por um lado, pressupor e 

dissertar acerca do fatídico distanciamento entre texto e norma constitucionais; por outro, 

procura analisar os fatores de atuação e os efeitos sócio-político-jurídicos de uma legislação 



 
 
 
 

 

constitucional normativamente ineficaz, mesmo, e primordialmente, face os (supostos) 

esforços protagonizados pela doutrina e jurisprudência, promovendo um ambiente de 

discussão sobre a função simbólica do texto constitucional brasileiro. 

Assim, demonstrar-se-á se o fracasso da função instrumental da lei é apenas um 

problema de ineficácia das normas jurídicas; até que medida o déficit das normas 

constitucionais não decorre apenas da questão da ineficácia; de que maneira uma constituição 

que proclama assegurar direitos fundamentais sistematicamente desrespeitados, ou não 

implementados, pode nortear a ação jurídica dos indivíduos; que medidas representariam 

pressupostos à construção de uma democracia verdadeiramente legitimada e, especificamente, 

se a Análise Econômica do Direito pode contribuir à revitalização do dito Estado Democrático 

e Constitucional de Direito. 

A procura das respostas para as indagações propostas neste trabalho científico será 

realizada, do ponto de vista dos objetivos, através de pesquisa exploratória e explicativa, vez 

que intenta proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito 

ou a construir hipóteses, ao passo que visa identificar os fatores que determinam ou 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos, buscando o aprofundamento do conhecimento 

da realidade até chegar à razão, ao “porquê” das coisas. Do ponto de vista dos procedimentos 

técnicos, pode-se caracterizá-lo como eminentemente bibliográfico, nas vertentes, doutrinária, 

histórica e principiológica, sendo elaborado a partir de material já publicado sobre a temática, 

essencialmente de livros, mas também de artigos de periódicos e de alguns poucos materiais 

pertinentes disponibilizados nos sítios da Internet, com enfoque sempre na experiência 

brasileira. 

O presente estudo é, pois, de fundamental relevância por promover um ambiente 

salutar de debate que visa à implementação dos dispositivos constitucionais, no campo das 

decisões judiciais, de forma que se permita entender o tipo de constitucionalismo que se tem e 



 
 
 
 

 

o porquê de seu fracasso, mesmo diante dos mais variados instrumentos disponíveis à sua 

consecução, repudiando e descortinando a tentativa de impor uma ordem jurídica sob uma 

fachada simbólica.  

Pretende-se, entretanto, oferecer aos leitores um estudo mais recente sobre Justiça, 

Política e Direito, elementos que compõem a vertente do Direito Constitucional, através de 

novas contribuições temperadas com um tanto de prognóstico, no intuito de avivar a luta pela 

Constituição e de alimentar, hoje, no meio acadêmico e social, o debate que enriquece a 

reflexão sobre a matéria e viabiliza a consecução prática do Direito. 

O momento não é de lamentação nem de conformação, mas de conscientização, luta 

e superação. Esta é a máxima da pesquisa que aqui se desenvolve. 

 

 



 
 
 
 

 

2 ANÁLISE PROSPECTIVA DO ESTADO 

 

2.1 CONCEPÇÃO, ORIGEM E JUSTIFICAÇÃO DO ENTE ESTATAL 

 

A partir do momento em que o homem passa a ocupar lugar de centralidade no 

pensamento filosófico, marca da transmudação da compreensão teocêntrica para a 

antropocêntrica, onde a solução dos problemas que se impõem na sociedade devem advir dos 

seus próprios componentes humanos, ganha relevo a discussão sobre as concepções de Estado 

na condição de pressuposto lógico de qualquer tratativa que venha versar acerca de dilemas 

humanos.  

O Estado representa na acepção de mundo contemporâneo vivenciada pela 

humanidade, a organização fundamental em que o homem se situa, possibilitando (ou 

devendo possibilitar) a sua inserção social. Assim, o Estado se apresenta como aparato 

fundamental que viabiliza a vida do homem em sociedade e é mecanismo de promoção dos 

direitos humanos, tônica do século. 

Certo de que a normatividade, efetividade e materialização da Constituição é quesito 

atinente e inerente à atuação de uma instituição de regulação, à condição humana e à 

sociedade como um todo, faz-se necessário discorrer algumas linhas sobre a gênese estatal, 

promovendo uma breve reflexão teórica acerca de um tema repleto de complexidades e 

sutilezas que racionalizam a compreensão do Estado Constitucional hodierno.   

Para tratar da evolução semântica da expressão, Dalmo de Abreu Dallari consigna 

que a denominação Estado (do latim status, estar firme), significando situação permanente de 

convivência e ligada à sociedade política, aparece pela primeira vez em "O Príncipe" de 



 
 
 
 

 

Maquiavel, escrito em 1513, passando a ser usado pelos italianos, mas sempre ligada ao nome 

de uma cidade independente, como, por exemplo, stato di Firenze.1  

É certo que foi ele, Maquiavel2, o primeiro a pensar o Estado, sem, contudo, elaborar 

uma teoria do Estado moderno, atribuindo-se a ele o conceito de que a razão de Estado parte 

do pressuposto político da impossibilidade da organização humana sem uma firme égide que 

centralize as decisões de Poder. Com “O Príncipe”, um rico guia de conduta e ação política 

para os governantes do século XVI, pensou como se formam e se sustentam os Estados, forma 

de centralização do poder, oportunidade em que consagrou a máxima dos meios justificando 

os fins3, esboçando os princípios que mais tarde se desenvolveriam sob o conceito de razão de 

Estado.4 

Maquiavel, destoando de Aristóteles, desacredita num Estado como oferta de 

felicidade e virtude, bem como numa preparação para o reino dos céus, como queriam os 

pensadores da Idade Média. Passa, assim, a defender um Estado unitário, absoluto, fundado 

na centralização do poder e na necessidade, a qual ditaria a possibilidade de ser bom ou não e 

de se utilizar ou não dessa bondade.5             

Durante os séculos XVI e XVII, a expressão “Estado” foi sendo admitida em escritos 

franceses, ingleses e alemães. Na Espanha, até o século XVIII, aplicava-se também a 

                                                            
1 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 17. 
2 MAQUIAVEL, Nicolas. O Príncipe. Trad. de Maria Júlia Goldswasser. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2001. 
3 “Faça, pois, um Príncipe por vencer e conservar o estado, que os meios serão sempre tidos como honrosos e 

dignos de louvor, porque vulgo é sempre atraído pelas aparências e pelo fato consumado”. (Idem, p. 23). 
4 Escrito aproximadamente entre 1512 e 1515, e dedicado à Lorenzo de Médici, governante de Florença no 

período, O Príncipe apresenta um conciso compêndio de conselhos e recomendações sobre modos de ação 

política aos príncipes da época. No período, a Itália encontrava-se mergulhada num razoável equilíbrio de forças 

entre cinco Estados: Nápole, Milão, os Estados Papais, Florença e Veneza; as relações entre eles, e  inclusive de 

seus governantes para com os governados, é alvo do discurso de Maquiavel. Os capítulos da obra, que examinam 

desde os principados hereditários (capítulo II) aos eclesiásticos (capítulo XI), apontam erros (como dos príncipes 

italianos que perderam seus Estados) e acertos de figuras históricas (como Alexandre Magno ao evitar rebelião 

iminente dos povos por ele conquistados) e guardam valiosos conselhos aos príncipes renascentistas, compondo 

um valioso guia de sobrevivência aos governantes florentinos modernos. (Idem). 
5 Idem, p. 22. 



 
 
 
 

 

denominação de Estados a grandes propriedades rurais de domínio particular, cujos 

proprietários tinham poder jurisdicional.6 

O filósofo inglês Hobbes7, ao pensar acerca do Estado, viu a necessidade de um 

“contrato” para constituí-lo, como forma de contenção dos egoísmos e da tendência de 

destruição mútua, já que, em estado natural, os homens se jogam uns contra os outros pelo 

desejo de poder, típico das relações burguesas, onde surge a ideia do “homo homini lupus”, 

com o fim de engendrar uma maior paz social, bem como estabelecer uma ordem social e 

política. 

O Estado nasceria para assegurar uma vida mais confortável, de um lado, mas, 

também, de outro, para garantir as relações sociais burguesas, dada a sua natureza mercantil. 

Para que esse “pacto social” tivesse força, pois, a Teoria do Estado de Hobbes sugere um 

Estado absoluto que concentre todo o poder, lançando as bases do Estado Liberal; a formação 

do mercado, tendo em vista que as relações entre as pessoas eram tidas simplesmente como 

relações mercantis; e, assim, as desigualdades, por incitar a competição e a concorrência. 

Com John Locke, reiterou-se a necessidade de existência de um Estado forte, mas, 

aqui, com uma visão puramente mercantilizada do Estado, pois que, para ele, o estado natural 

                                                            
6 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 22. 
7 Importa saber que Hobbes mostra a condição na qual o homem se encontra, no estado natural, a fim de basilar a 

necessidade da efetivação do Estado. Conforme Hobbes, o estado natural é a condição na qual todos os homens 

se encontram, nesse estágio todos são iguais, todos têm o mesmo direito, pois o homem, em tal estado, está sob a 

égide das paixões, guiado pelos instintos, pelo conatus, isto é, esforço natural de permanecer na existência, de 

sobrevivência. Nessa perspectiva, o homem está imerso na ausência de um poder estatal soberano. A condição 

do homem nesse estágio, consequência natural das paixões, é de guerra, visto que não há um poder visível que 

seja capaz de mantê-los em respeito, haja vista que naturalmente os homens não são justos, piedosos, bondosos, 

mas ao contrário, os homens são tendentes a parcialidade, orgulho e vingança. Na realidade nessa condição o 

homem está em situação de “guerra de todos contra todos”, “o homem é lobo do homem”. Assim, seguindo 

Hobbes pode-se dizer que no Estado de natureza a utilidade é a medida do direito. Nessa perspectiva, a 

inclinação geral do ser humano é constituída por um ininterrupto desejo de poder e de mais poder que só tem 

cabo com a morte. (HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria: Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e 

Civil. Coleção Os Pensadores. Trad. de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. 2. ed. São Paulo: 

Abril Cultural, 1979). 



 
 
 
 

 

não garantiria a propriedade.8 Vê-se, novamente, assim como em Hobbes, a mercantilização 

das relações e a soberania do Estado vinculada ao contrato, sua única fonte de poder. 

Com uma concepção tipicamente individualista, Locke lança as bases do pensamento 

liberal e propõe que o Estado garanta a liberdade de iniciativa econômica, o que estaria em 

íntima relação com a propriedade. É ele que dá origem ao surgimento do Estado fundado nos 

direitos do Parlamento, já que acreditava que o poder político tinha origem democrática, pela 

via parlamentar, distanciando-se do pensamento da Idade Média, em que a sociedade e o 

Estado são inseparáveis. 

Em Emmanuel Kant fica nítida a ideia da formação do liberalismo econômico, de um 

lado, revelando, de outro, um ideal vanguardista de democracia, oferecendo ao leitor um 

interessante exercício de transição entre a concepção antiga de democracia e a concepção 

moderna,9 atribuindo ao povo a soberania, o que não se encontra em Locke, para quem a 

sociedade nasce de um contrato e a soberania do povo inexiste. 

Desde cedo, Kant já dividia as pessoas que convivem em sociedade em cidadãos 

independentes e cidadãos não-independentes, categorias diferenciadas pela possibilidade de 

expressão de opinião política e aquisição de propriedade. Os direitos políticos ativos cabem 

somente aos proprietários, sendo este o povo de onde emana a soberania, negando-os aos não-

proprietários. Essa, pois, era a essência do Liberalismo, expressa com extrema lucidez por 

Kant, este que atribui um sentido superior à lei, instrumento regulador entre propriedade e 

liberdade, representativa da soberania do povo, porém, superior a ela.10 

A aproximação da sociedade civil e da sociedade política é feita por Karl Heinrich 

Marx que as entrelaça como uma sendo expressão da outra, diferenciando-se do pensamento 

liberal dos filósofos anteriormente mencionados. O ideal de Marx foi sintetizado na obra A 

                                                            
8 LOCKE, John. Carta Acerca da Tolerância e Outras Obras. Coleção Os Pensadores. 2. ed. São Paulo: Abril 

Cultural, 1978.  
9KANT, Emmanuel. Fundamentos da Metafísica dos Costumes. Trad. de Lourival de Queiroz Henkel. São 

Paulo: Ediouro, 1997. 
10 GRUPPI, Luciano. Tudo começou com Maquiavel. Porto Alegre: L&PM Editores Ltda, 2001, p. 16-17. 



 
 
 
 

 

Ideologia Alemã, onde entende que é a sociedade civil como o conjunto das relações 

econômicas que justifica o surgimento do Estado e todas as suas nuances.11 

Segundo Gruppi, Marx não produz uma elaboração orgânica da Teoria do Estado, 

mas fornece o elemento fundamental a partir da qual se pode construí-la: a estrutura 

econômica está na base do próprio Estado, sendo este o fundamento para a compreensão do 

Estado.  

Todavia, não obstante as diversas teorias que se desenvolveram, tributárias à época 

em que surgiram e aos pensadores que as capitanearam, no que atine à historicidade, é certo 

que a expressão Estado, indicando uma sociedade política, só aparece no século XVI, e este é 

um dos argumentos para a corrente que não admite a existência do Estado antes do século 

XVII. Para aqueles, entretanto, sua tese não se reduz a uma questão de nomenclatura, sendo 

mais importante o argumento de que a denominação Estado só pode ser aplicada com 

propriedade à sociedade política dotada de certas características bem definidas, a exemplo das 

já ventiladas.  

Parte majoritária da dogmática, no entanto, admitindo que a sociedade ora 

denominada Estado é, na sua essência, igual à que existiu anteriormente, embora com nomes 

diversos, dá essa designação a todas as sociedades políticas que, com autoridade superior, 

fixaram as regras de convivência de seus membros. 

De outra banda, Balladore Pallieri sustenta, por sua vez, com absoluta precisão que 

foi no ano de 1648, quando assinada a Paz de Westfália, que se deu “a data oficial em que o 

mundo ocidental se apresenta organizado em Estados”12. Entre os autores brasileiros adeptos 

dessa teoria, salienta-se Ataliba Nogueira, que, mencionando a pluralidade de autonomias 

existentes no mundo medieval, sobretudo o feudalismo, as autonomias comunais e as 

corporações, ressalta que a luta entre elas foi um dos principais fatores determinantes da 

                                                            
11 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã. 3. ed. São Paulo: Ciências Humanas, 1982, p. 53. 
12 PALLIERI, Giorgio Balladore. A Doutrina do Estado. Trad. de Fernando de Miranda. Coimbra: Coimbra, 

1969, p. 16.  



 
 
 
 

 

constituição do Estado, o qual, caracterizado por todos os seus elementos, assim se apresentou 

por ocasião da paz de Westfália13. 

Neste mesmo sentido, Carl Schmitt, crítico veemente do liberalismo, afirma que só 

se torna possível falar em Estado com o surgimento da ideia de soberania aliada a seu efetivo 

exercício, o que ocorre somente em meados do século XVII, não se tratando, portanto, de um 

conceito universal e atemporal. Para ele, o Estado seria um “dever-ser”, um sistema de 

normas que não teria existência no “ser”, mas no “dever-ser”, na auto-organização da 

sociedade, existindo em função de grupos com correntes ideológicas diversas e, por vezes, 

colidentes14. 

Várias são as tentativas de demonstrar que tais divergências são desprovidas de 

fundamento, vez que todos aqueles aspectos estão inseparavelmente ligados no Estado, sendo 

incompleto qualquer conceito que decorra de uma visão unilateral. Assim, procura-se 

demonstrar que há uma teoria significativa do Estado, voltada para seus fundamentos e fins, 

uma teoria sociológica, ocupada com a gênese e a evolução do Estado, e uma teoria jurídica, 

que tem por objeto sua organização e personificação. Estas teorias não são autônomas, 

unindo-se intimamente numa síntese superior para formar a Teoria do Estado, do que deverá 

resultar então um conceito amplo que concilie todas estas concepções, devendo-se considerar 

tal teoria como “o conhecimento político totalmente unificado”15. 

Inclusive, há que se registrar, que um dos grandes óbices ao fechamento da Teoria 

Pura do Direito, de Hans Kelsen, foi a ousadia de definir e recepcionar o Estado de forma 

exclusiva, sob o argumento que condicionava autonomia cientídica a objeto privativo16. 

                                                            
13 NOGUEIRA, José Carlos Ataliba. Lições de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1969, p. 46-47. 
14 SCHMITT, Carl. O Conceito de Político. Petrópolis: Vozes, 1992, p. 24. 
15 REALE, Miguel. Teoria do Direito e do Estado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 354 e seguintes. 
16 Na Teoria Pura do Direito, Kelsen reconstruiu a noção de Estado segundo os cânones de afirmação científica 

vigentes àquele tempo, na década de 30 do século passado. Enfrentou o duplo desafio de assegurar a autonomia 

da Ciência do Direito segundo os imperativos da época e desvelar o Direito como objeto de especulação 

científica genuína, sem as intercorrências metafísicas herdadas do direito natural. Com o passar do tempo, à 

medida que sua doutrina é exposta às críticas, à luz das novas premissas epistemológicas que reconfiguram o 



 
 
 
 

 

Contemporaneamente, é cada vez mais evidente que a complexificação das realidades, como 

o Estado, a democracia e o próprio Direito desafiam outras concepções, outras abordagens 

que atravessem e rompam com a zona de conforto e aparente harmonização ainda promovidas 

pela compartimentalização da produção do conhecimento predominante em boa parte das 

universidades. 

De um modo geral, qualificado como sociedade política, haja vista ter o encargo de 

coordenar e unificar fins particulares em funções gerais, o Estado é um pressuposto 

indispensável da vida jurídica, sendo por esta razão que se ocupa a pesquisa destas digressões 

introdutórias. 

A par disso, importa denotar que por vários séculos vem sendo desenvolvido, 

sistematicamente, um esforço no sentido de impor limitações jurídicas ao poder político, 

inerente ao ente estatal. A afirmação da existência dos direitos naturais, o constitucionalismo, 

a personificação do Estado, foram etapas “vencidas” com esse objetivo. A partir do século 

XIX, especialmente pela contribuição de publicistas alemães, ganhou impulso a Teoria 

Jurídica do Estado, transpondo para o âmbito público uma série de conceitos do direito 

privado. Desde então, vem se aperfeiçoando gradativamente essa conceituação, já se tendo 

atingido um ponto em que não mais se considera regular qualquer ato do Estado à margem do 

Direito, de modo que se tem procurado fixar regras e princípios gerais, “encontrados no 

direito pressuposto que a ele corresponda”17, que condicionem o uso desse poder inerente. 

Em consequência desse entendimento, cada vez mais se acentua a noção do Estado 

como ordem jurídica imposta, com a peculiaridade de que, sendo uma ordem, o Estado vive 

                                                                                                                                                                                          
próprio saber científico, Kelsen enriquece seu pensamento, flexibiliza o Direito autárquico formulado nas 

versões originais da Teoria Pura, mas não chega a reelaborar o conceito de Estado. Como demonstra Paulson 

(2007), a três fases bem distintas e definidas na evolução do pensamento kelseniano: a fase do construtivismo 

crítico (1911-1921), a fase clássica (1921-1960) e a fase cética (1960-1973). Na primeira fase, as posições de 

Kelsen estavam ainda pouco desenvolvidas e, na última fase, ele não chegou a fechar uma teoria, o que, de certa 

forma, explica o fato de que a maioria dos juristas só dê atenção a doutrina kelseniana da fase clássica. 

(KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 8. ed. Trad. de João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 

2009). 
17 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 71. 



 
 
 
 

 

nela e deve submeter-se a ela, fazendo-a respeitar por todos os indivíduos e sociedades, mas 

também respeitando-a, é um “poder-dever”. Eis aqui a grande problemática do Estado 

contemporâneo: ele surgiu para existir em função dos interesses de todos os indivíduos que o 

compõe, e para o atendimento desses interesses deve buscar a consecução de fins gerais; 

visando atingir esses objetivos, ele deve exercer um poder que pretenda alcançar o máximo de 

eficácia, pois “é a razão suprema da ordem jurídica”18, devendo assegurar a plena eficácia das 

normas jurídicas, mesmo contra si próprio, já que aliado ao seu “poder”, igualmente se lhe 

atribui o “dever”. 

 

 O estudo da origem do Estado implica duas espécies de indagação, como se pode 

inferir das digressões até aqui desenvolvidas: uma a respeito da época do aparecimento do 

Estado e outra relativa aos motivos que determinaram o surgimento dele e determinam a sua 

permanência. 19 

 A indagação sobre quando e por que surgiu o Estado é de grande relevância à 

orientação de predições sobre a realidade presente. Com efeito, buscando resposta a essas 

questões obtêm-se dados sobre as razões pelas quais a sociedade humana necessitou do 

Estado ou desejou que ele existisse e qual o momento provável da história da humanidade em 

                                                            
18 DALLARI, Dalmo de Abreu. O Futuro do Estado. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 49. 
19 Numerosas e variadas teorias tentam explicar a origem do Estado, e todas elas se contradizem nas suas 

premissas e conclusões. O problema é dos mais difíceis, porquanto a ciência política não dispõe de elementos 

seguros para reconstituir a história e os meios de via das primeiras associações humanas. Basta ter em mente que 

o homem apareceu na face da Terra há pelo menos cem mil anos, enquanto os mais antigos elementos históricos 

de que se dispõe remonta a seis mil anos. Assim, todas as teorias são baseadas em meras hipóteses. Escassas são 

as informações que se tem, por exemplo, da formação do Estado egípcio que é um dos mais antigos. Nem 

mesmo o brahmanismo esclarece com firmeza o nascedouro do Estado hindu. Com esta nota preliminar, fica a 

advertência de que as teorias sobre a origem do Estado que aqui se resume são resultantes de raciocínios 

hipotéticos. Sem desconsiderar a concepção aristotélica que parte do homem como um “animal”, do indivíduo 

isolado, prefere-se começar neste estudo equacionando a problemática da origem histórica sociológica e política 

que levou ao nascimento do Estado. (Esclarece-se que o Brahmanismo é a teoria de nascimento do Estado hindu, 

segundo a qual foram os brâhmanes que introduziram o sistema de castas na India. Para esta teroria, todos os 

homens vivem dentro do que denominam de “Roda de Sansara”, o ciclo de nascimentos e mortes. A alma 

humana, por uma necessidade evolutiva, devido à sua imperfeição, necessita de sucessivas encarnações sob 

diferentes formas, de acordo com o seu Karma, ou seja, com a soma dos méritos e deméritos de uma vida, o que 

determina necessariamente a vida futura e justifica o nascimento em uma ou outra casta. (Mitos e Religiões 

Antigas. O Brahmanismo. Disponível em: <http://mitologiasereligioes.blogspot.com.br/2009/01/o-

bramanismo.html>. Acesso em: 20 abr. 2014.)  



 
 
 
 

 

que tal fato ocorreu. Isso permite ligá-lo às necessidades fundamentais e permanentes do 

gênero humano ou, ao contrário disso, a circunstâncias históricas, que já podem, ou não, estar 

superadas. Também há a possibilidade de que o Estado não tenha surgido para corresponder 

aos anseios de toda a sociedade, mas apenas visando atender às necessidades ou 

conveniências de um grupo, esta dúvida permeia o imaginário dos juristas desde há muito. 

 Quanto ao momento histórico em que o Estado apareceu, existem diversas teorias. O 

exame demonstra, pois, que, em boa parte, as divergências entre elas se prendem a diferenças 

de conceituação, sem relevância prática. Para uns, a história do Estado se confunde com a 

própria história da humanidade, pois, desde os agrupamentos primitivos, no âmbito dos 

pequenos agrupamentos sociais, o Estado já existia, ainda que embrionariamente e à espera de 

circunstâncias especiais para se desenvolver. Esta teoria é a denominada Teoria de Origem 

Familiar, de todas a mais antiga, compreendendo duas vertentes: a Teoria Patriarcal e a Teoria 

Matriarcal.  

 Aristóteles sustentou que a ampliação familiar desses pequenos agrupamentos sociais 

fez surgir a forma mais elevada de comunidade, o Estado, composto por várias famílias. As 

famílias, unidas, constituíram a primeira sociedade, a aldeia. Quando várias aldeias se uniram 

numa única comunidade, de forma autossuficiente, configurou-se a cidade, ou o Estado. 

Portanto, a cidade-Estado aristotélica é uma forma natural de associação, assim como eram as 

associações primitivas das quais ela se originou.20  

 Observa Sahid Maluf que, de regra, o Estado se forma pela reunião de várias 

famílias. Os primitivos Estados gregos foram grupos de clãs. Estes grupos formavam as gens; 

um grupo de gens formava a fratria; um grupo de fratrias formava a tribo, e esta se constituía 

em Estado-cidade (polis). O Estado-cidade evoluiu para o Estado nacional ou pluracional.21  

                                                            
20 ARISTÓTELES. A Politéia. Trad. de Terezinha Monteiro Deustch Baby Abrão. Coleção Os Pensadores. São 

Paulo: Nova Cultural, 1999, p. 145-146. 
21 MALUF, Sahid. Teoria Geral do Estado. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 54. 



 
 
 
 

 

 A Teoria Patriarcal, como já se infere do próprio termo, e através de sua simples 

análise semântica, sustenta que foi o núcleo familiar, através da autoridade suprema do 

patriarca, que deu origem ao Estado, considerando que  pai, por longo tempo, foi o chefe da 

relação conjugal. Assim, como a ampliação da família, essa autoridade paterna extrapolou os 

limites da família, passando a ser exercida sobre todo o agrupamento social. Desta forma, os 

elementos primordiais inerentes à uma família antiga podiam ser encontrados na organização 

estatal, quais sejam, unidade de poder, direito de primogenitura e inalienabilidade de domínio 

territorial, entre outros. Os tradicionais exemplos dessa forma de derivação do Estado são dos 

Estados da Grécia e de Roma, além de Israel, conforme relatos bíblicos.  

 Em oposição formal ao Patriarcalismo, destaca-se a teoria da Origem Familiar 

também abrange uma outra concepção, a Matronímica, pela qual a origem do Estado está na 

autoridade da mãe e não do pai, e isto por uma razão fisiológica: a maternidade é sempre 

certa, a paternidade duvidosa. Bachofen foi o principal defensor desta corrente, seguido por 

Morgan, Grose, Kholer e Durkheim. Para eles, a primeira organização familiar não teria sido 

baseada na autoridade do ascendente mais velho, mas, sim, teria sido a mãe a dirigente e 

autoridade suprema das famílias antigas, de maneira que o clã matronímico, seria o 

fundamento da sociedade civil.22 Neste sentido, na lição de Sahid, seria o clã matronímico a 

mais antiga forma de organização familiar, fundamento da sociedade civil23.  

 Esta ideia ainda é contestada pelo fato de que mesmo tendo a mãe representado o 

centro familiar, não há registros comprobatórios de que exerceu poder igual ao do “pater-

familias”.24 

                                                            
22 Tal fato não deve ser confundido com a ginecocracia ou hegemonia política da mulher, pois que o matriarcado 

precedeu  ao patriarcado, na evolução social. A ginecocracia, por sua vez, faz referência à predominância das 

mulheres no governo, na administração. 
23 MALUF, Sahid. Teoria Geral do Estado. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 55. 
24 DEL VECCHIO, Giorgio. Teoria do Estado. Trad. Antonio Pinto de Carvalho. São Paulo: Saraiva, 1957, p. 

45. 



 
 
 
 

 

 Destarte, a doutrina que aceita a teoria da origem familiar, em ambos os seus 

desdobramentos (patriarcal e matriarcal), como a apta a justificar a origem do Estado, acaba 

por se equivocar ao confundir a origem da sociedade com a origem do Estado. Porquanto 

sirva ao primeira, não o é aprazível ao segundo. Essa concepção de Estado é muito ampla e 

bastante vaga, não havendo a exigência de qualquer tipo especial de relacionamento ou de 

organização próprias e específicas à instituição estatal, considerando implícita a existência 

dele na sociedade. 

 Parte majoritária da doutrina, de outro modo, sustenta que o Estado surgiu após um 

certo estágio de desenvolvimento da sociedade humana, estabelecendo clara divergência entre 

o surgimento do Estado e da sociedade. Para uns, os grupos sociais humanos puderam viver 

durante um lapso de tempo indefinido sem necessitar do Estado. Para outros, a evolução 

social foi determinando uma complexidade crescente nos níveis de organização até chegar a 

um ponto em que o poder político precisou surgir, utilizando-se, para tanto, de uma estrutura 

de poder especial. Sustenta-se que isso ocorre ainda hoje, podendo se verificar que as 

sociedades em estágio primitivo prescindem da figura estatal até o momento em que as 

relações entre seus membros atingem estágios específicos de complexidade que passam a o 

exigir. 

 Neste sentido, o estudo do etnólogo Lewis Henry Morgan25, cujas conclusões 

adquiriram grande relevância por terem servido de base à fundamentação do pensamento de 

Karl Marx e Friedrich Engels sobre a origem do Estado. Segundo a teoria de Morgan, os 

homens viviam em grupos homogêneos e pouco numerosos, submetendo-se a um chefe 

militar quando havia guerra entre dois grupos26. Com o passar do tempo, os grupos cresceram 

em número e surgiram desequilíbrios internos, provocados por conflitos de interesses. Isso fez 

                                                            
25 Clássico antropólogo norte-americano, teórico da corrente evolucionista, a partir da apresentação do livro 

“Evolucionismo cultural: textos de Morgan, Tylor e Frazer”, do doutor em antropologia social Celso Castro. 

Com sua obra “Ancient Society” definiu aspectos da origem e evolução pela qual haviam passado ou ainda iriam 

passar todas as sociedades até chegarem à civilização.  
26 DALLARI, Dalmo de Abreu. O Futuro do Estado. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 35. 



 
 
 
 

 

com que o chefe temporário se tornasse permanente, assumindo o encargo de manter a 

disciplina interna e fixar as diretrizes fundamentais para o grupo sob o seu comando. Porém, 

ao seu lado foram criados outros órgãos de decisão, surgindo um complexo aparelho político. 

Nesse momento estava criado o Estado. 

Uma terceira posição relativa ao momento histórico em que o Estado surgiu é a que 

não admite que tenha havido organização estatal antes do século XVII, salientando que o 

Estado começou a ser formado no início da Idade Moderna, com a assinatura dos tratados de 

Paz de Westfália, consoante já fora antes tratado. Os que defendem esta vertente, a exemplo 

do citado Balladore Pallieri, só admitem que se dê o nome de Estado às sociedades políticas 

altamente desenvolvidas, que conjugam inúmeras notas características, assinalando que a falta 

de qualquer delas impede que uma sociedade política seja reconhecida como Estado. Como é 

evidente, tal posição implica a afirmação de que a sociedade existiu durante longo tempo sem 

Estado, mas também abre amplas perspectivas para que se sustente a possibilidade futura de 

uma sociedade sem ele, bastando para isso que novas circunstâncias históricas impeçam a 

preservação de alguma das referidas notas características.27 

Os motivos econômicos também são vislumbrados, pois mesmo quando o homem 

utilizou a força para dominar outros homens seu objetivo não era a dominação pura e simples, 

mas, sim, a obtenção de riquezas ou a conservação de uma situação de privilégio. 

Outro motivo indicado é o desejo de dominação, apontado como uma causa 

psicológica, que teria levado alguns homens a se sobrepor aos demais componentes do mesmo 

grupo, institucionalizando-se o seu domínio, garantindo-lhes condições de permanência, 

através da criação do Estado.  

Conforme Franz Oppenheimer, rejeitando o “contrato social” e contribuindo para 

uma “teoria da conquista”, citado por Dalmo de Abreu Dallari, essa dominação não foi, de 

                                                            
27 PALLIERI, Giorgio Balladore. A Doutrina do Estado. Trad. de Fernando de Miranda. Coimbra: Coimbra, 

1969, p. 54. 



 
 
 
 

 

início, entre indivíduos do mesmo grupo social e sim de um grupo sobre outro. Realizada com 

êxito uma guerra de conquista, os vencedores precisaram criar um instrumento de poder para 

preservar sua dominação, surgindo então os grupos submetidos a um poder político.28 Trata-se 

da Teoria da Força, pela qual se explica a origem do Estado através de atos violentos e 

heróicos como as conquistas já mencionadas. 

Oppenheimer conclui a este respeito que as primitivas organizações sociais 

resultaram das lutas travadas entre os indivíduos, tendo o poder público surgido com o fito de 

regulamentar a dominação dos vencedores e a submissão dos vencidos. Posição defendida por 

Hobbes, principal sistematizador dessa doutrina, no começo dos tempos modernos, e por 

Jellinek, acrescentando este último que a guerra foi, em geral, o princípio criador dos povos, 

generalizando-se mais tarde a presença do poder político, independentemente de relações de 

dominação entre grupos sociais. 

Um precedente remoto dessas teorias se encontra nos “Diálogos de Platão”. Diz o 

filósofo grego que “um Estado nasce das necessidades dos homens; ninguém basta a si 

mesmo, mas todos nós precisamos de muitas coisas”. Por essa razão, Platão consigna que as 

pessoas suprem uns as necessidades dos outros, “e quando esses associados e auxiliares se 

reúnem todos numa só habitação, o conjunto dos habitantes recebe o nome de cidade ou 

Estado”.29 

Como se vê, os fatos ou fatores que motivaram e justificaram o surgimento do Estado 

são vários e, portanto, objetos de inúmeras teorias, mais ou menos tributárias da época de seu 

aparecimento. Aí estão, pois, as principais teorias sobre os motivos que deram origem ao 

Estado, todas atribuindo absoluta predominância a um fator único e, consequentemente, 

obrigando os seus respectivos adeptos a se fixarem nesse fator como ponto de partida para as 

                                                            
28 OPPENHEIMER, Franz. The State. New York: Vanguard Press, 1926, p. 24-27. 
29 DALLARI, Dalmo de Abreu. O Futuro do Estado. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 56. 



 
 
 
 

 

suas predições de futuro, seja a necessidade natural, a evolução social, fatores econômicos, 

guerras, enfim. 

Contudo, inobstante certo fator tenha sido preponderante no início de um dado 

momento, ele poderá ter ou não a mesma importância na atualidade, sendo inevitável, como a 

experiência tem demonstrado, que em função das circunstâncias de tempo e lugar haja 

preponderância de um, de outro ou de vários fatores, em maior ou menor grau de importância. 

A sociedade é um todo complexo e dinâmico, que sofre constantemente a ação de 

múltiplos determinismos. Existe, assim, uma complexidade muito grande de fatores influindo 

sobre o Estado, não sendo possível qualquer análise razoável baseada num fator exclusivo, 

pelo que, prima facie, nenhuma das teorias antes delineadas serviria absolutamente para 

justificar os motivos do surgimento do Estado. 

Além disso, é preciso ter em conta que a vida social é um processo dialético, 

implicando a criação frequente de novos motivos, com ou sem o abandono dos primeiros, 

para a sua sustentação. Por tudo isso, pode-se levar em conta os dados do passado e, aliás, 

deve-se mesmo procurar conhecê-los bem, para melhor compreender o presente, nada 

obstante o ponto de partida para as predições seja a atualidade, tudo aquilo que exerce 

influência agora e como a exerce presentemente.  

Com efeito, mesmo que se conclua, para exemplificar, que o Estado sofreu  

“deformações”, decorrentes do desenvolvimento social, que devem ser corrigidas e ainda que 

sejam conhecidos os meios para se efetuar a correção, é indispensável verificar se as 

condições atuais tornam possível a aplicação desses meios e a consequente restauração, no 

sentido desejado. 

Em síntese, os governos sempre necessitaram(ão) de crenças ou doutrinas que 

justificassem(quem) os seus poderes, assim como para legitimar o comando e obrigar a 

obediência. A princípio, contando com a influência dos deuses, tinha-se uma justificação 



 
 
 
 

 

natural, aceitável pela crença religiosa. Insuficiente, criou-se a emblemática necessidade de 

uma justificação mais firme, a lei. Ainda insuficiente, passou-se a (super)valorização do 

elementos subjetivos relacionados aos preceitos de uma vida digna. Essas diversas doutrinas 

assinalam a marcha da evolução estatal desde o tempo da antiguidade remota à atualidade. 

A justificação do poder é uma das mais difíceis tarefas na teoria política, uma vez 

que produz conflitos ideológicos que acabam sempre por solapar os alicerces da paz 

universal. Todavia, sendo qual for a forma de seu surgimento, certo é que o Estado representa 

a forma máxima de organização humana, somente transcendendo a ele a concepção de 

comunidade internacional, hoje muito bem aceita, inclusive, como forma de relativização da 

soberania estatal. Não pairam dúvidas acerca de que a prevalência estatal é fundamental às 

sociedades, vez que, despótica ou não, ela evita o caos de desejos e poderes em escala global 

entre todos, o que traria drásticas consequências. 

Uma eventual sociedade ausente da mão firme do Estado, ou seja, horizontalizada e 

sem desigualdades de direito, por mais que seja moralmente mais “correta”, possui forte 

caráter utópico e, portanto, de difícil viabilidade em tempos atuais. Todavia, faz-se essencial 

para uma vida política organizada a presença de um mentor, um poder maior que os cidadãos, 

personificado pelo Estado, a quem se possa atribuir prerrogativas e deveres em prol da 

regulamentação e controle das demandas sociais, um “poder-dever”. 

Impensável, pois, o modelo de sociedade atual sem a presença do Estado, ainda mais 

em sua conformação contemporânea: a qual pressupõe, por conta da evolução de paradigmas 

estatais, uma conformação estatal que corresponde a concretização de direitos (sociais), por 

meio de necessárias políticas públicas, exigência esta ampliada, no Brasil, com a Constituição 

Federal de 1988 que arrolou de forma significativa direitos fundamentais de variadas matizes.  

De todo modo, a necessidade de organização política estatocêntrica ultrapassa os 

séculos e sobrevive aos mais diversos sistemas sócio-econômicos que aparecem na história. 



 
 
 
 

 

Afinal, sistemas como os implantados e mantidos por Fidel Castro, Hitler ou Getúlio Vargas 

não precisaram se desfazer da composição do Estado para impor seus impérios e ordenações 

ideológicas. 

O Estado é absolutamente necessário. A sua forma de atuação, pois, é que faz 

exsurgir razoáveis controvérsias, especialmente quando inserido num Estado Constitucional 

de Direito, onde se defende a existência de um direito subjetivo à implementação dos direitos 

fundamentais consagrados, com fundamento na norma-princípio da efetividade, sem, contudo, 

ter completado o ciclo inerente ao Estado Democrático de Direito. 

No que tange à atuação do Estado, importa denotar que a sua presença, em todos os 

setores da vida social, é fato histórico e gradualmente mais intensa nas épocas hodiernas. 

Ainda que se admita a prática de atos à margem do Estado, sem a sua interferência necessária, 

há sempre a possibilidade de intervenção dele, sendo bastante restrita a esfera de autonomia 

da vontade individual, em prol da coletividade. 

No século XIX, aceitava-se apenas como exceção a interferência do Estado nos 

assuntos em que fosse predominante o interesse individual, sendo poucos os que não eram 

assim considerados, vivia-se o Estado Liberal. O liberalismo foi marcado por uma diversidade 

de ideias que evoluíram em conformidade com os interesses da sociedade, tendo como 

percussores Locke, já mencionado, Adam Smith, Jeremy Bentham, Edmund Burke, Thomas 

Malthus, Jonh Stuart Mill, entre outros. A situação atual é quase oposta, especialmente no 

Brasil, pois existe a consciência de que nada interessa exclusivamente ao indivíduo, e mesmo 

quando uma prática se relaciona direta ou indiretamente com interesses individuais, sempre se 

pensa nas suas repercussões sociais, o que é suficiente para justificar uma eventual necessária 

interferência do Estado, característica do Estado Social. Após algumas manifestações, o 

Estado conquistou gradativamente uma atitude de neutralidade.  



 
 
 
 

 

Num primeiro momento, identificado com o absolutismo, a ele se atribuíam todas as 

violências, os descalabros e as injustiças cometidas pelos governantes. Daí ter-se qualificado 

como um “mal necessário”30, que só deveria ser tolerado porque se precisava dele para certas 

tarefas de interesse comum que superavam a capacidade dos indivíduos ou não interessavam a 

estes isoladamente. 

Novas contingências sociais, sobretudo a revolução industrial, com suas 

consequências diversas e profundas, determinaram que o Estado saísse de sua posição de 

mero vigilante e garantidor do respeito daquilo que fosse convencionado pelos indivíduos, 

para assumir um papel ativo na sociedade. Enquanto a revolução industrial se desenvolvia, e 

por causa dela, foram sendo criadas as condições que iriam tornar imprescindível a 

intervenção do Estado, já que os detentores do capital impunham condições degradantes aos 

economicamente mais fracos. Em razão dessa celeuma que fatidicamente se instaurou, 

acentuaram-se os desníveis sociais, simultaneamente à criação de uma sociedade 

predominantemente urbana, com a concentração de grandes massas proletárias, necessitadas 

de auxílio para obtenção do indispensável à sua própria sobrevivência. 

Esses fatores, além de outros, estimularam a ampliação e o aprofundamento da 

participação do Estado na vida social, dando-se o que Paulo Bonavides caracteriza como “a 

passagem do Estado Liberal ao Estado Social”31, representado, em outras palavras, pela 

substituição do “Estado de Polícia”32 pelo “Estado de Serviço”33. 

                                                            
30 DALLARI, Dalmo de Abreu. O Futuro do Estado. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 61. 
31 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 8. 
32 Chama-se Estado Policial ao tipo de organização estatal baseado fortemente no controle da população (e, 

principalmente, de opositores e dissidentes) por meio da polícia política e outros órgãos de patrulhamento e 

repressão política. É um dos aspectos do totalitarismo e de sua ideologia, embora não exclusivamente. Nesta fase 

do Estado, espera-se que as relações sócio-jurídicas sejam criadas, extintas ou modificadas pelo próprio 

indivíduo, sem a intervenção estatal.  
33 Resultado de uma longa transformação por que passou o Estado Liberal clássico e, consequentemente, é parte 

do curso histórico do Estado de Direito, quando incorpora os direitos sociais para além dos direitos civis. Modelo 

que nasce em meio à contradição histórica, pois se afirma em três experiências políticas e institucionais 

diferentes (dissonantes ou até mesmo opostas) e tem como resultado direto a produção de três documentos 

também diversos entre si, mas complementares e de grande consonância. Os referidos momentos são a 

Revolução Russa de 1917, a reconstrução da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial e suas consequências. 

Já os três documentos são: a Constituição de Weimar de 1919 (um ícone social-democrático); a Constituição 



 
 
 
 

 

A ampliação do âmbito de atuação do Estado, como decorrência de novas situações 

que se impunham e novas exigências sociais, não obedeceu, obviamente, a qualquer 

programação nem atendeu a direção ou limites previamente apontados por qualquer teoria ou 

decisão política. E como se percebe, não é mais possível estabelecer onde começa nem onde 

termina o Estado, em que momento ele está ou não atuando, quando os seus interesses são ou 

não atingidos. Ele é onipresente na vida em sociedade. Pressuposto e consequência. 

Tal importância conferida ao Estado é evidenciada por Darcy Azambuja quando este 

cientista político, afirmando que, no mundo moderno, o Estado é a mais formidável das 

organizações, pondera que da tutela do Estado o homem jamais se emancipa, envolvido que é 

por uma teia de laços inflexíveis que começam antes de seu nascimento, com a proteção dos 

direitos do nascituro, e se prolongam até depois da morte, na execução de suas últimas 

vontades.34  

 

2.2 A ORIGEM DOS SISTEMAS E A MODERNIZAÇÃO SOCIAL COMO ELEMENTOS 

INTRÍNSECOS AO ESTADO 

 

A princípio, considerando que o desenvolvimento social e do Estado estão 

intrinsecamente relacionados, mesmo que não se possa tê-los, de forma absoluta, por 

fenômenos coincidentes ou simultâneos, há que se destacar, sucintamente, os modelos de 

evolução social propostos por Niklas Luhmann e Jurgen Habermas, para através de uma visão 

sociologicamente abrangente dos efeitos manifestos e potenciais da ineficácia intrínseca da 

legislação produzida pelo ente público a seguir abordada, melhor compreender o atual estágio 

                                                                                                                                                                                          
Mexicana de 1917 e a Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, na Rússia revolucionária 

(socialista), de 1918. Assim é que se definem os direitos sociais como direitos fundamentais da pessoa humana, 

sob a proteção constitucional do Estado. Pode-se dizer, então, que nesse estágio estavam dadas as bases do 

garantismo social, isto é, o Estado com provedor de garantias institucionais aos direitos sociais e trabalhistas – 

portanto, com um perfil fortemente marcado pelo protecionismo social. 
34 AZAMBUJA, Darci. Teoria Geral do Estado. 2. ed. São Paulo: Globo, 2011, p. 20.  



 
 
 
 

 

do Estado Democrático de Direito, perpassando pelo processo de complexificação da 

sociedade, na condição de pressuposto à problemática hodiernamente vivenciada pelo Estado 

e pela Constituição. 

O estudo da realidade de um meio social, para Luhmann, significa, a priori, observar 

as características e funções que eclodem do sistema social, para que, por fim, apliquem-se os 

resultados obtidos à realidade fática. Para ele, o sistema social é criado naturalmente como os 

demais sistemas da sociedade, sem abrangência sobre os outros, mas, sim, 

interdependentemente ligados e em constante comunicação. É essa insigne comunicação que 

impõe a necessária introdução destas concepções. 

Todos os subsistemas, sejam eles o econômico, político, científico, artístico, jurídico, 

são interligados entre si, sem qualquer exceção, de forma que quando um subsistema se 

comunica com outro se transforma em parte operante de seu meio, e só é sensível àquilo que 

faz parte de sua função, o que permite a compreensão na intercomunicação sistêmica, 

reduzindo a complexidade intra-sistêmica. Ou seja, o vínculo de interpendência dos 

subsistemas se formam com a assimilação entre os mesmos, o que se dá através da 

comunicação entre eles. 

Assim, a comunicação é pressuposto para o desenvolvimento e evolução social, que 

se modifica a partir de seu interior, da compreensão da comunicação. Neste ponto, não é 

possível deixar de tratar de uma teoria da ação: a teoria da ação comunicativa de Jürgens 

Habermas, ocasião em que se estabelece a ligação entre as teorias dos Sistemas e do Discurso. 

Conforme o modelo sistêmico luhmanniano35, essa evolução social se manifesta com 

a transformação do improvável em provável, implicando, assim, “o paradoxo da 

                                                            
35 De acordo com a Teoria dos Sistemas, a sociedade moderna resulta da hipercomplexificação social vinculada à 

diferenciação funcional das esferas do agir e do vivenciar, Implica, portanto, o desaparecimento de uma moral de 

conteúdo hierárquico válida para todas as conexões de comunicação, e o surgimento de sistemas sociais 

operacionalmente autônomos, reproduzidos com base nos seus próprios códigos e critérios, embora 

condicionados pelos seus meios ambientes respectivos. Além do mais, por esta teoria, há uma amoralização 



 
 
 
 

 

probabilidade do improvável”36. Ocorre evolução, então, quando aquilo que é desviante passa 

a integrar a estrutura do respectivo sistema. Para tanto, a evolução está condicionada por três 

elementos: variação, seleção e restabilização ou retenção, sendo estes os mecanismos 

evolutivos ou funções da evolução que apenas unidos têm relevância evolutiva.  

A variação consiste em uma reprodução desviante dos elementos através dos 

elementos do sistema37, realizando-se quando a comunicação se desvia do modelo estrutural 

de reprodução social. Trata-se de uma comunicação inesperada, surpreendente. A seleção 

ocorre, por conseguinte, para possibilitar a continuidade da reprodução do elemento inovador. 

Porém, apesar dessa assimilação estrutural da inovação ser imprescindível à ocorrência do 

acontecimento evolutivo, ela lhe é insuficiente.  

Logo, para que se complete o processo evolutivo singular impõe-se a restabilização. 

Este “estágio” é um mecanismo que, no plano da formação do sistema como unidade de 

reprodução, assegura à estrutura inovadora “duração e capacidade de resistência”,38 o que só 

será possível se as estruturas inovadoras forem incorporadas como parte de uma unidade 

reprodutiva auto-referencial de comunicações, seja esta a sociedade como um todo ou seus 

sistemas parciais. Pode-se afirmar, então, que a restabilização diz respeito à compatibilização 

das novas expectativas com o sistema, de forma segura. 

A evolução se apresenta, pois, como um conceito-gênero que se submete a 

especificações analíticas, conforme se refira aos sistemas biológico, psíquico ou social. 

Contudo, data vênia, sem o intuito de furtar do modelo darwiniano a sua importância para a 

                                                                                                                                                                                          
social, tendo em vista que o código moral “respeito/desprezo” se reproduziria difusa e fragmentariamente, não se 

construindo a partir dele generalização congruente de expectativas. 
36 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 1. 
37 Idem, p. 1.  
38 Idem, p. 2. 



 
 
 
 

 

compreensão dos mecanismos evolutivos, afasta-se, aqui, o dogmatismo da conhecida 

“seleção natural”.39  

Desse modo, a conduta desviante é avaliada como algo interno à sociedade, a ser 

tratado por procedimentos de aplicação jurídica fundados em representações morais válidas 

para todas as esferas sociais. “Os próprios procedimentos de solução de conflitos se destinam 

basicamente a averiguar a adequação das condutas ao modelo estrutural de expectativas 

evidentes e inquestionáveis”40, significando isso a presença de um plexo de valores, 

imediatamente válido como padrão comportamental em todas as esferas da vida em 

sociedade, o que legitima a dominação da camada superior, onde atua a moral conteudística 

como freio aos desvios inovadores que degradam o sistema. 

Na perspectiva da teoria da evolução, destaca-se que os sistemas funcionais são 

estabilizados no sentido da variação, de tal sorte que o mecanismo da estabilização atua 

simultaneamente como motor da variação evolutiva.41 Disso decorre que a sociedade se torna 

excessivamente complexa e dinâmica. Assim, chega-se à pós-modernidade.  

Durkheim42, em sua perspectiva evolucionária, fala de uma preponderância 

progressiva da solidariedade orgânica43, tendo em primeiro lugar um significado moral. Na 

                                                            
39 Darwin detalha a teoria da seleção natural em sua obra “A Origem das Espécies”. O conceito básico de seleção 

natural é que características favoráveis que são hereditárias tornam-se mais comuns em gerações sucessivas de 

uma população de organismos que se reproduzem, e que características desfavoráveis que são hereditárias 

tornam-se menos comuns. Ocorre que no século XIX houve a aceleração de uma espécie de biologização da 

sociedade, impulsionada, principalmente, pelas concepções darwinianas, responsável pela teoria da evolução das 

espécies. Tais idéias levadas a uma aplicação social, indicaram a seleção natural como processo determinante da 

vida do homem que distinguia e, consequentemente, eliminava aqueles que possuíam algum “mal” (deficiências, 

doenças) e não conseguiam se adaptar. Assim, o darwinismo social utilizado para analisar a sociedade, exigiu, 

em primeiro lugar, a transformação da ordem política e, depois, a intervenção no social. 
40 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 9. 
41 Idem, p.10. 
42 Durkheim compara a sociedade a um “corpo vivo” em que cada órgão cumpre uma função. Ao seu método de 

análise dá-se o nome de metodologia funcionalista. Assim, procura identificar a vida social do indivíduo de 

acordo com a sociedade, considerando que a sociedade possui um papel fundamental na vida social do indivíduo. 

Em sua metodologia divide as sociedades em mecânicas e orgânicas. A mecânica é, na verdade, um mecanismo 

de interação dos indivíduos nos grupos ou nas instituições sociais, acaba sendo representada pelas diferentes 

formas de organização social. Nestas sociedades, os indivíduos vivem em comum porque partilham da 

consciência coletiva, dos pensamentos em conjunto, elaboram sua vida através da vida dos outros em 

praticamente todas as ações. O grupo prevalece, possui mais equidade e a sociedade é segmentada, da qual há a 

existência de poucas mudanças, os grupos vivem isolados, como um sistema social que tem vida própria, sendo 

consideradas por Durkheim como antigas. Já nas sociedades de solidariedade orgânica, os laços exigem a divisão 



 
 
 
 

 

concepção weberiana44 da modernidade, acentua-se o processo de racionalização social, o que 

implica a pontuação do racionalismo com respeito aos fins das condutas, institucionalizado 

através da racionalização legal da dominação, em detrimento dos fundamentos tradicionais 

com respeito a valores.   

De outro modo, para explicar, mais abrangentemente, a emergência evolutiva da 

sociedade (pós)moderna, Luhmann utiliza o critério da complexidade, caracterizada pelo 

contexto em que se conta com a presença permanente de mais alternativas do que as que são 

suscetíveis de ser realizadas45, não se negando a possibilidade de construções altamente 

complexas serem destruídas ou mesmo substituídas por “simplificações superiores” no 

processo evolutivo, definindo que essa crescente complexidade social é “motor da 

evolução”46. Isso implica, portanto, o desaparecimento de uma moral tradicional, válida para 

todas as esferas de convivência, e o surgimento de sistemas sociais operacionalmente 

autônomos (autopoiéticos), reproduzidos autopoieticamente, ou seja, com base nos seus 

próprios códigos e critérios, embora condicionados e influenciados pelos seus respectivos 

ambientes.  

Por um lado, a supercomplexidade envolve supercontigência47 e abertura para o 

futuro48; por outro, provoca pressão seletiva e diferenciação sistêmico-funcional. Todavia, não 

                                                                                                                                                                                          
social do trabalho, o tipo de organização social é diferenciado e também o tipo de direito, diferente da mecânica. 

Durkheim vê como uma lei da história a de que a solidariedade mecânica que, a princípio, é única, ou quase, 

perde terreno progressivamente e que a solidariedade orgânica se torna pouco a pouco preponderante. Quando a 

maneira como os homens são solidários se modifica, a estrutura das sociedades não pode deixar de mudar. A 

forma de um corpo de transforma necessariamente quando as afinidades moleculares não são mais as mesmas. 

(DURKHEIM, Émile. “O que é fato social?”, “Solidariedade mecânica”, “Solidariedade orgânica” e 

“Preponderância progressiva da solidariedade orgânica”. In: Durkheim, Émile. RODRIGUES, J. A. (Org.) 

Coleção Grandes Cientistas Sociais. São Paulo: Ática, 2005, p. 72). 
43 Idem, p. 13. 
44 Como uma das raízes do sentido cultural da modernidade, sendo especificamente responsável por um 

racionalismo otimista, o iluminismo, representado pela concepção weberiana, foi posto numa contraposição 

fundamental com o puritanismo, que seria caracterizado como impulso para uma concepção pessimista do 

indivíduo. (WEBER, Max. A “objetividade” do conhecimento nas ciências sociais. In: COHN, Gabriel (Org.). 

Max Weber: Sociologia. São Paulo: Ática, 1986. p. 79-127). 
45 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 15. 
46 Idem, p. 15. 
47 Nesse sentido, a contigência é caracterizada como “qualidade peculiar da sociedade moderna. Por contigência 

entende-se o fato de que as possibilidades apontadas para as demais experiências poderiam ser diferentes das 



 
 
 
 

 

se questiona, aqui, que uma sociedade é moderna na medida em que alcança um alto grau de 

complexidade, contingência e abertura para o futuro. Do contrário, é muito frequente a 

insuficiência da realização destes numa sociedade pós-moderna e complexa como a brasileira. 

No que concerne ao modelo habermasiano49 de evolução social, desenvolvido nos 

limites da Teoria do Discurso de Habermas, também se reconhece o aumento da 

complexidade sistêmica como aspecto relevante do processo evolutivo da sociedade. 

Entretanto, diferenciando-se do modelo luhmanniano, enfatiza a “lógica do 

desenvolvimento”, considerando, decisivamente, os estágios da consciência moral, o que põe 

o processo de evolução a depender do desenvolvimento de mecanismos de aprendizado, de 

modo que os processos de diferenciação tanto podem ser indícios de evolução quanto causas 

de estagnação evolutiva.50 

Lawrence Kohlberg, influenciado pela teoria da justiça de John Rawls, também 

propõe um modelo de desenvolvimento do julgamento moral em três níveis: pré-

convencional, convencional e pós-convencional ou baseado em princípios.51 

                                                                                                                                                                                          
esperadas”, significando “perigo de desapontamento e necessidade de assumir-se riscos”. (NEVES, Marcelo. 

Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 16). 
48 “Sociedades que ultrapassam o limiar da cultura avançada pré-moderna distanciam-se de seu passado e abrem-

se para o seu futuro em uma proporção muito mais intensa, porque são capazes de suportar, absorver ou protelar 

mais incertezas em seu presente”. (NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: 

Martins Fontes, 2008, p. 16).  
49 Para Habermas, a modernidade resulta da evolução da consciência moral no sentido da superação das 

estruturas pré-convencionais e convencionais e o advento de uma moral pós-convencional. Isso significa uma 

clara diferenciação entre sistema e “mundo da vida”, aquele como espaço de intermediação do “agir-racional-

com-respeito-a-fins” (instrumental e estratégico), este enquanto horizonte do “agir comunicativo”, orientado na 

busca do entendimento intersubjetivo. Nessa perspectiva, a modernidade exige positivamente a construção de  

uma “esfera pública”. (OTTMAN, Goetz. Habermas e a esfera pública no Brasil: considerações conceituais. 

São Paulo: Cebrap, 2004, n. 68, p.61-72). 
50 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 25. 
51 Lawrence Kohlberg dedica-se a estudar o desenvolvimento moral do ser humano, retomando e aperfeiçoando 

o modelo piagetiano. Realizou estudos longitudinais nos Estados Unidos acerca do tema, utilizando-se de 

dilemas morais1, aos quais expunha indivíduos que entrevistava utilizando-se do método clínico, como Piaget, 

em suas pesquisas. Apresentava tais dilemas e pedia aos sujeitos que apontassem soluções aos mesmos sempre 

justificando seus dizeres. A seguir, analisava e categorizava as informações que obtinha considerando as 

justificativas, o valor moral intrínseco e os argumentos apresentados pelo sujeito participante da entrevista, 

detectando em qual nível a pessoa se encontra. Através do diagnóstico, propõe maneiras de intervir no intuito de 

fazer com que as pessoas caminhem de um nível de moralidade a outro subsequente. Kohlberg criou diversos 

dilemas a fim de explorar o raciocínio da criança a respeito de um problema moral difícil, como o valor da vida 

humana ou as razões para fazer coisas “certas”, sendo um de seus mais famosos, o chamado “O Dilema de 

Heinz”. O autor afirma que as pessoas podem defender a mesma ação por razões muito diferentes, que 

representam distintos estágios do raciocínio. Kohlberg baseou toda a sua teoria nesse pensamento de autonomia, 



 
 
 
 

 

Para Kholberg, retomando e aperfeiçoando o modelo piagetiano, cada estágio 

apresenta características próprias, estando relacionado com a idade e representando um 

sistema de organização mais compreensivo e qualitativamente diferente do estágio anterior, 

sendo eles em três níveis, cada um destes níveis com dois estágios: Nível I – Pré-

Convencional ou Pré-Moral (entre 2 e 6 anos) (Estágio 1 - Orientação para a punição e a 

obediência e Estágio 2 - Hedonismo Instrumental Relativista); Nível II – Convencional (idade 

escolar) (Estágio 3: Moralidade do bom garoto, da aprovação social e das relações 

interpessoais e Estágio 4: Orientação para a lei e a ordem, autoridade mantendo a moralidade) 

e Nível III- Pós-convencional (adolescência) (Estágio 5: A orientação para o contrato social 

democrático e Estágio 6: Princípios universais de consciência).52 

Esses níveis de julgamento moral estão relacionados às relações do eu com as 

expectativas e normas sociais: no pré-convencional, as normas e expectativas sociais 

constituem algo externo para o eu; no convencional, estes se identificam ou o eu as 

internalizam; no pós-convencional, a pessoa diferencia as suas próprias normas e expectativas 

sociais das que são adotadas pelos outros, escolhendo o seus próprios valores em termos de 

princípios.53 

Nesta senda, pode-se dizer que a sociedade moderna se encontra no estágio pós-

convencional de desenvolvimento da consciência moral54, diferentemente das sociedades 

                                                                                                                                                                                          
para a formação de indivíduos verdadeiramente conscientes e comprometidos com pensamentos e atitudes 

morais. A teoria sustenta que o raciocínio moral, a base para a ética do comportamento, tem seis identificações 

dos estágios de desenvolvimento. Considera que o desenvolvimento moral se desenrola em seis estágios 

independentemente da cultura, grupo social ou país. Cada estágio apresenta características próprias, estando 

relacionado com a idade e representando um sistema de organização mais compreensivo e qualitativamente 

diferente do estágio anterior. (ESPÍNDOLA,  M. Z. B.; LYRA, V. B. O desenvolvimento moral em Lawrence 

Kohlberg. Disponível em 

<http://www.ici.ufba.br/twiki/pub/LEG/WebArtigos/moralidade_em_Laurence_Kholbeg.pdf>. Acesso em: 31 

mar. 2014.) 
52 Idem. 
53 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais. São Paulo: Martins Fontes, 

2013, p. 46. 
54 Só neste estado, o indivíduo consegue livrar-se progressivamente do dogmatismo em relação ao conhecimento 

do mundo objetivo e às estruturas normativas do grupo, “não aceita mais ingenuamente as pretensões de validade 

contidas nas assertivas e normas, superando, assim, o objetivismo em face da natureza dada e o sociocentrismo 

decorrente da internalização acrítica da ordem normativa a ele transmitida. Torna-se capaz de esclarecer os 

http://www.ici.ufba.br/twiki/pub/LEG/WebArtigos/moralidade_em_Laurence_Kholbeg.pdf


 
 
 
 

 

arcaicas55, relacionada com um modelo de moral pré-convencional, e das chamadas “culturas 

avançadas”56, correspondente a um nível convencional de desenvolvimento moral. 

Não só a ciência, mas também a Arte, a Moral e o Direito se desprendem, com o 

desenvolvimento da sociedade moderna, do âmbito sacro. Essa dessacralização possibilita a 

emergência de discursos críticos contra as próprias instituições existentes. Habermas oferece 

um diagnóstico da modernidade contrário tanto aos modelos fragmentários quanto aos 

paradigmas de crítica à ideologia, vez que relaciona reflexivamente ao agir comunicativo 

(orientado para o entendimento) uma racionalidade discursiva, não subordinada a 

determinações sistêmicas; e, por fim, contra a tendência dominante, enfatiza a presença de 

uma moral pós-convencional e universalista como característica dominante da sociedade 

moderna, uma “moral ‘desinstitucionalizada’”57.  

                                                                                                                                                                                          
dados da experiência a partir de hipóteses e de compreender e criticar, à luz de princípios, as normas socialmente 

vigentes como meras convenções. O “sistema de delimitações do eu’” passa a ser reflexivo e universalista, de 

modo que ao questionar-se o convencionalmente estabelecido, o indivíduo demonstra sua aptidão para 

argumentar na busca de critérios de verdade e de validade normativa que ultrapassem o seu próprio contexto 

social. Este nível de moralidade reduz-se a um conjunto de normas externas, a que se obedece para evitar 

represália, punição, ou para satisfazer desejos e interesses estritamente individualistas. (ESPÍNDOLA,  M. Z. B.; 

LYRA, V. B. O desenvolvimento moral em Lawrence Kohlberg. Disponível em 

<http://www.ici.ufba.br/twiki/pub/LEG/WebArtigos/moralidade_em_Laurence_Kholbeg.pdf>. Acesso em: 31 

mar. 2014.) 
55 Caracterizadas pela insuficiente distinção entre mundo objetivo, social e subjetivo, integradas por estruturas 

normativas concebidas a partir de imagens míticas da natureza, através dos rituais e mitos, confundindo nexos 

internos de sentido com nexos objetivos externos o que implica, no âmbito profano, embora já esteja presente 

uma certa diferenciação entre atitudes orientadas para o êxito e atitudes orientadas para o entendimento, as 

pretensões de verdade, sinceridade e retidão constituem uma síndrome, situação que se relaciona com a 

predominância do sagrado sobre o profano nas sociedades arcaicas. Neste nível de moralidade o justo e o injusto 

não se confundem mais com o que leva à recompensa ou à punição. Define-se pela conformidade às normas 

sociais e morais vigentes. Assim, o indivíduo que se encontra nesse nível é aquele que procura viver conforme as 

regras estabelecidas, com o que é socialmente aceito e compartilhado pela maioria, respeitando a ordem 

estabelecida. Portanto, há uma tendência a agir de modo a ser bem visto aos olhos dos outros, para merecer 

estima, respeito e consideração. 
56 Aqui já se observa uma distinção entre mundo objetivo, social e subjetivo, mesmo no domínio sacro. Nexos 

internos de sentido e nexos externos objetivos são diferenciados. A ação já não é observada simplesmente pelos 

seus resultados. A sociedade organizada estatalmente com instituições jurídicas convencionais exige do 

indivíduo obediência a uma ordem normativa legítima. Nesse contexto, ao contrário das sociedades arcaicas, a 

identidade do indivíduo não se confunde com a do grupo. O valor moral das ações não está na conformidade às 

normas e padrões morais e sociais vigentes, está vinculado aos princípios éticos universais, tais como o direito à 

vida, à liberdade e à justiça. Portanto, as normas sociais são entendidas na sua relatividade cuja finalidade é 

garantir que estes princípios sejam respeitados. Neste nível, a sociedade não teria sentido se não estivesse a 

serviço desses direitos individuais fundamentais, que sejam universalizáveis, reversíveis e prescritivos. 
57 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais. São Paulo: Martins Fontes, 

2013, p. 47. 
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Consoante a abordagem habermasiana, a modernidade é concebida pelo marxismo, 

especialmente, como diferenciação da Economia e do Estado, em termos de uma 

“racionalidade-com-respeito-a-fins”58 e de neutralização moral dessas esferas, sendo esta 

neutralização também aceita por Luhmann, ou seja, a modernidade é compreendida  como 

diferenciação racional-finalística dos sistemas econômico, político e jurídico, implicando a 

neutralização moral dessas esferas. 

Por consequência, o surgimento e o desenvolvimento da sociedade moderna 

pressupõem a evolução das estruturas da consciência no sentido de uma noção pós-

convencional e universalista de Moral e do Direito, isto é, dependem de uma “lógica de 

desenvolvimento” autônoma, conforme asseverado por L. Kholberg que baseou toda a sua 

teoria nesse pensamento de autonomia, para a formação de indivíduos verdadeiramente 

conscientes e comprometidos com pensamentos e atitudes morais59. 

Evidente, pois, a interligação entre o desenvolvimento da sociedade moderna e o 

desenvolvimento moral, sendo certo que no nível moral a que se chegou (convencional), o 

contexto de desenvolvimento se define pela conformidade às normas sociais e morais 

vigentes. Procura-se viver conforme as regras estabelecidas, com o que é socialmente aceito e 

compartilhado pela maioria, respeitando a ordem estabelecida. Portanto, há uma tendência a 

agir de modo a ser bem visto aos olhos dos outros, para merecer estima, respeito e 

consideração.60 

Habermas, então, relativiza a crítica da “razão instrumental”, atribuindo o problema 

da modernidade não mais ao desenvolvimento técnico em si mesmo, mas sim à hipertrofia da 

“racionalidade-com-respeito-a-fins”, através de uma noção de esfera social não subordinada a 

imperativos sistêmicos. Neste ponto, afasta-se a teoria discursiva da teoria dos sistemas.  

                                                            
58 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 45. 
59 ESPÍNDOLA,  M. Z. B.; LYRA, V. B. O desenvolvimento moral em Lawrence Kohlberg. Disponível em 

<http://www.ici.ufba.br/twiki/pub/LEG/WebArtigos/moralidade_em_Laurence_Kholbeg.pdf>. Acesso em: 31 

mar. 2014. 
60 Idem. 
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Este teórico alemão, diante dessas noções, também sintetiza a sua concepção da 

modernidade relacionando a emergência desta ao desenvolvimento das estruturas da 

consciência, não se restringindo ao domínio da razão instrumental, mas, sim, pela relevância 

da razão prática. No que tange aos efeitos, diz ele que a modernidade implica a diferenciação 

progressiva entre sistema e mundo da vida, o que se relaciona com o fato de que a 

complexidade daquele e a racionalidade deste aumentam simultânea e complementarmente. 

Desta feita, para Habermas, o agir comunicativo, orientado para o entendimento, diferencia-se 

do agir racional-com-respeito-a-fins (instrumental ou estratégico), orientado para o êxito. 

Com isso, as diversas pretensões de validade (verdade, retidão e sinceridade) passam a ser 

suscetíveis de questionamento reflexivo em diversas formas de discurso. Consoante o teórico 

alemão, ainda, o universalismo moral e o universalismo jurídico viabilizam a integração 

social em um contexto de pluralismo em torno de valores e interesses, possibilitando a 

construção do consenso.61 

Assim, a sociedade em seu processo evolutivo, a teor do que antes fora delineado, 

passou por estágios de desenvolvimento de uma moral conteudística, a saber, o pré-

convencional, o convencional e o pós-convencional. Estes, por sua vez, correspondem, 

respectivamente, aos estágios evolutivos do Direito, quais sejam, o revelado, o tradicional e o 

estatuído, formal ou positivo, conforme elenca a dogmática clássica. Ainda se pode 

acrescentar um outro nível, o direito deduzido, momento que precede a positivação, espécie 

de primeiro estágio do modelo pós-convencional. 

O Direito revelado, correspondente ao nível pré-convencional da consciência moral, 

baseia-se numa ética mágica, “apóia-se fundamentalmente em expectativas de 

comportamentos particulares”62, não existindo a noção de norma como expectativa 

generalizada de comportamento. Os conflitos são solucionados concretamente, mediante 

                                                            
61 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 53. 
62 Idem, p. 54. 



 
 
 
 

 

autocomposição, autodefesa e retaliação, sem interferência de terceiros. Não se consideram, 

pois, as intenções do agente, mas sim seus resultados, importando o dano objetivo e, 

sobretudo, o restabelecimento do status quo ante. 

Pode-se dizer que, nessa orientação, o Direito ainda não é coercitivo. A asserção de 

Habermas, com essa concepção, deve ser interpretada no sentido de que a indiferenciação 

entre norma e ação, a inexistência de procedimento de aplicação normativa, e, portanto, a 

ausência de um terceiro encarregado de julgar e executar sentenças vinculatórias excluem a 

ideia de um direito a ser imposto coativamente por uma autoridade. 

Só com o Direito tradicional, típico das denominadas “culturas avançadas”, 

correspondente ao nível moral convencional e a uma ética da lei, a norma como expectativa 

generalizada de comportamento se tornou a categoria fundamental de orientação da conduta63, 

passando, pois, a distinguir o plano da ação e o normativo, em razão da centralização do poder 

nas sociedades estatalmente organizadas. Habermas entende que a autoridade política baseia-

se no fato de dispor de meios de sanção centralizados, o que confere às decisões do detentor 

do cargo caráter vinculante, assim é que as violações à ordem normativa já são avaliadas de 

acordo com a intenção de um sujeito responsável, não apenas a partir de seus resultados. Não 

se trata mais de compensar os danos causados, mas sim de reparar os ilícitos cometidos e 

“curar o ferimento de normas”64.  

Contudo, Direito, Moral e Ética, ainda aqui, constituem um amálgama sacramente 

fusionado, de modo que o ordenamento normativo a se aplicar nos procedimentos 

jurisdicionais ainda não se encontra diferenciado juridicamente. 

É essa fusão, essa indiferenciação entre poder e ordem jurídico-moral sacramente 

fundamentada, que impede, conforme o modelo habermasiano, a reflexão crítica das normas 

vigentes a partir de princípios, uma vez que as instituições convencionais são incontestáveis. 

                                                            
63 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 55. 
64 Idem, p. 55. 



 
 
 
 

 

O contrário representaria perigo à manutenção da ordem dominante, um desvio juridicamente 

condenável. 

O dito Direito deduzido traz em seu cerne, mesmo que timidamente, a presença de 

uma base principiológica da qual se pode extrair os fundamentos de avaliação das instituições 

jurídicas tradicionais. É uma fase de transição do período do jusnaturalismo para a plena 

positivação do Direito, na qual ainda se fusionam as esferas do ético, do moral e do jurídico, 

sendo a sua validade deduzida de postulados metafísicos e, embora criticáveis, permanecem 

inquestionáveis, promovendo, assim, excessivos subjetivismos que degradam o sistema. 

Com a positivação do Direito na sociedade moderna, cingi-se a antiga fusão, pelo 

que se diferencia a moralidade, a eticidade e a juridicidade. Os princípios especificamente 

jurídicos passam a ocupar o lugar dos princípios de natureza metajurídica para fundamentar as 

normas jurídicas. 

O Direito positivo, que corresponde ao nível da moral pós-convencional, apesar de 

diferenciado da moral e da ética, é indissociável de fundamentação. Além da positividade, do 

legalismo e da formalidade como características do direito moderno, há que se lhe apontar a 

generalidade ou universalidade. Eis a questão! Ao perder os seus fundamentos sacros, o 

Direito, por um lado, assume o papel de instrumento do poder e do mercado, mas, por outro, 

exige uma fundamentação em termos de uma racionalidade procedimental tanto ética quanto 

moral.  

É essa legitimação procedimental, por sua vez, que, nas palavras do Prof. Marcelo 

Neves, implica a criticabilidade dos princípios jurídicos à luz de uma racionalidade 

abrangente, envolvendo questões jurídicas (de consistência), pragmáticas (de estabelecimento 

de fins e determinação dos meios adequados a alcançá-los), ético-políticas (de valores) e 

morais (de justiça), assim como questões concernentes ao compromisso equitativo.65 
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Parece, assim, destacar-se o entendimento de que a natureza humana e seu 

desenvolvimento, direta ou indiretamente, é indispensável à composição do conteúdo e da 

função da Moral, do Direito e da Justiça, o que condiciona a conduta humana e os vínculos 

sociais relacionais que se estabelecem, problema fundamental da Filosofia Jurídica66, base de 

conhecimento da pesquisa vertente, a partir da qual se desenvolve todo o estudo. 

Por fim, nada obstante a contraposição do amoralismo do sistema luhmanniano à 

fundamentação ética de Habermas, há que se dizer que ambas as concepções da modernidade 

se aproximam, na medida em que se referem à superação da moral tradicional conteudística e 

hierárquica. Pode-se afirmar que Luhmann procura enfatizar empiricamente o dissenso em 

torno de conteúdos morais na modernidade. Habermas, de outra banda, discute a construção 

do consenso mediante procedimentos com potencialidade normativa universal como 

característica da modernidade, sem desconhecer a diversidade de conteúdos valorativos. 

Com Fernandez e Fernandez, pois, pode-se concluir que o Direito promoveu em 

grupos complexos com o o humano, em seus vários estágios do desenvolvimento moral e 

social, os meios necessários para controlar e antever as ações, sejam elas boas ou más, com o 

fito de evitar riscos, justificar condutas e, em especial, articular e fixar limites sobre os 

vínculos relacionais que a sociedade entabula ao longo de sua existência e processo evolutivo. 

Aqui importa denotar que a moralidade instríseca a estes estágios do desenvolvimento 

humano não decorre de um comportamento predefinido racionalmente, tampouco da 

revelação dos deuses, mas, sim, é produto de uma concepção evolucionista do direito e da 

justiça, partindo do pressuposto de que para compreender e estabelecer relação entre Direito, 

                                                            
66 Nada obstante não seja este o objeto da pesquisa, mas, sim, base onde se assenta o ponto de partida da mesma, 

importa registrar, neste sentido, que o novo paradigma da Filosofia Jurídica impede que um filósofo 

intelectualmente honrado desconsidere a questão última do pensamento moderno, qual seja, o significado do ser 

humano, considerado simultaneamente como ser biológico, cultural, psicológico e social. “Hoje, ensinar 

qualquer tema relacionado com a moral e o direito sem teoria da evolução ou desconsiderando as controvérsias  

relativas às implicações filosóficas do naturalismo desde uma perpectiva interdisciplinar, é uma estafa”. 

(FERNANDEZ, Atahualpa; FERNANDEZ, Marly. Direito, moral e modelos evolucionistas. In: Âmbito 

Jurídico: Rio Grande, XIII, n. 80, set. 2010. Disponível em: 

<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura£artigo_id=8276>. Acesso em: 

31 mar. 2014.) 
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Justiça e evolução e necessário compreender o homem como espécie natural. Somente assim, 

tomando em conta que o fenômeno jurídico (assim como a moralidade) não é imutável, 

absoluto, nem subjetivo ou arbitrário, será possível cambiar uma concepção do homem como 

causa, fundamento, fim e sujeito de todo o ordenamento jurídico, político e moral. 

 

2.3 O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO NO ÂMBITO DAS TEORIAS DOS 

SISTEMAS E DO DISCURSO 

 

A diferenciação do Direito face os outros sistemas na sociedade moderna pode ser 

interpretada como controle do código-diferença “lícito/ilícito”, oriundo de sua positivação, o 

que implica a realização do seu controle exclusivamente pelo sistema jurídico, onde, assim, 

adquire seu fechamento operativo.67  

Todavia, nem sempre foi assim. Na medida em que o código de diferenciação se 

baseava em uma distinção entre “superior/inferior”, o Direito “permanecia” sobredeterminado 

por outros sistemas, a exemplo da Política (Poder), bem como pelas representações morais 

estáticas, político-legitimadoras de uma situação conveniente ao momento, não dispondo 

exclusivamente de um código diferença específico seu. 

O Direito deve se constituir, pois, da união destas duas acepções, “um sistema 

normativamente fechado, mas cognitivamente aberto”68, de sorte que sua qualidade normativa 

sirva à autopoiese do sistema69 e sua qualidade cognitiva à concordância desse processo com 

o ambiente do sistema. Desta feita, a capacidade de aprendizagem (dimensão cognitivamente 

                                                            
67 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 80. 
68 Idem, p. 81. 
69 Uma nova concepção do papel do direito na sociedade tem com ponto de partida a idéia de que o direito reflete 

um modo peculiar do agir social. Portanto, o direito não é só ordem, ele também se constrói ‘no’ e vive ‘do’ 

conflito: aqui inclui-se a possibilidade do direito também engendrar desordem e conflito. Por isso, Luhmann 

aponta o direito como um dos principais fatores de integração social, mas também aponta seu papel 

desintegrador. Como um sistema social, o direito é também um sistema autopoiético que reproduz suas próprias 

operações recorrendo a essas mesmas operações: ou seja, ele é um sistema operacionalmente fechado e 

determinado pela estrutura, diferenciando-se, por isso, do seu ambiente. (GUERRA FILHO, Willis Santiago. 

Autopoiese do Direito na sociedade pós-moderna. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1977, p. 116.) 



 
 
 
 

 

aberta) do Direito positivo possibilita que ele se altere para se adaptar ao ambiente complexo 

e veloz da sociedade moderna. Já o fechamento normativo, por sua vez, impede a confusão 

entre sistema jurídico e seu ambiente, permitindo que a alterabilidade do Direito ocorra 

conforme critérios internos e específicos de um sistema capaz de aprender e se reciclar, 

sensível ao seu ambiente.  

Nesta senda, Eros Grau consigna que o Direito é autopoiético, ao passo em que, no 

interior do litígio, ele não versa acerca de problemas empíricos, práticos, de problemas 

sociais, mas, sim, apenas de problemas internos a si próprio, de seus próprios problemas70. Do 

contrário, um sistema exclusivamente fechado que venha a impor uma teoria jurídica formal, 

bloquearia a compreensão plena do Direito, enquanto instância da realidade, além da análise 

exclusiva da norma.  

Isto porque o fechamento auto-referencial, a normatividade do sistema jurídico, não é 

por si só finalidade do sistema, mas, antes, é condição à sua abertura. O fechamento 

cognitivo, pois, proporcionaria um paradoxo insuperável da autopoiese e, de outro modo, o 

fechamento normativo afetaria a autonomia do sistema jurídico. A diferenciação do Direito na 

sociedade não é outra coisa senão o resultado da mediação dessas duas orientações71.  

Assim, a proposta da abordagem luhmanniana enxerga o subsistema jurídico, em um 

primeiro momento, aberto em termos cognitivos, ou seja, com uma interdependência notável 

sobre os outros subsistemas sociais, como decorrência de sua finalidade específica enquanto 

função reguladora. 

A partir desta acepção, pois, o sistema jurídico ressente-se da necessidade de se 

apresentar acolhedor e aberto ao entendimento das demandas dos outros subsistemas que a ele 

se reportam por sua finalidade de organização social e, por conseguinte, de estar atento à 

                                                            
70 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 26. 
71 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 85. 



 
 
 
 

 

comunicação intra-sistêmica de modo circunspecto, sob pena de quebrantamento da simbiose 

supradita entre abertura cognitiva e fechamento normativo.  

Nesta senda, o sentimento de superioridade que se possa inferir não passa de um 

mero símbolo, já que, na verdade, todos os (sub)sistemas são inter-dinâmicos naturalmente, 

por comporem um grande e único sistema social. Porém, denote-se, o fechamento funcional 

do sistema jurídico, consectário dessa sensação de superioridade, demonstrada ilusória, 

possibilita uma autonomia que resulta em abertura para criação de funções além de sua 

finalidade precípua. 

Logo, criam-se ferramentas que fogem à finalidade basilar do sistema jurídico que se 

abre à interferências não mediatizadas pela interdependência sistêmica. A utilização de uma 

norma sem intenção de eficácia e efetividade é exemplo claro da tergiversação de sua 

funcionalidade no sistema social. Restam os interesses internos que surgem como respostas às 

demandas individualizadas do sistema, que se enraízam e amadurecem sempre a necessidade 

de se manterem firmes. O que há aqui é uma função hipertroficamente simbólica na finalidade 

da norma, como adiante será melhor demonstrado.  

Desta feita, pressuposto que à positivação do Direito, enquanto relevo do sistema 

jurídico, é inerente não apenas a supressão da determinação imediata dele pelos interesses 

particularistas, vontades e critérios políticos dos “donos do poder”, mas também a 

neutralização moral do sistema jurídico, torna-se irrelevante, para Luhmann, uma teoria da 

justiça como critério exterior ou superior ao Direito positivo. Em suma, nos termos da 

concepção luhmanniana da positividade do Direito, isto é, fechamento normativo e abertura 

cognitiva do Direito moderno, o problema da justiça é reorientado para a questão da 

complexidade adequada do sistema jurídico e da consistência de suas decisões. 

No modelo sistêmico, o Estado Democrático de Direito se apresenta, em princípio, 

como autonomia operacional do Direito, isto é, o sistema jurídico se reproduz primariamente 



 
 
 
 

 

a partir de um código binário de preferência próprio (lícito/ilícito) e de seus próprios 

programas (Constituição, leis, decretos, jurisprudências, negócios jurídicos, atos 

administrativos, etc.).  

Ocorre que isso não é suficiente para configurar o Estado de Direito, pois que este 

além de exigir a referida autonomia operacional, pressupõe também a diferenciação entre os 

sistemas jurídico e político. Neste parâmetro, o Estado de Direito pode ser definido, em 

princípio, como a relevância da distinção “lícito/ilícito” para o sistema político. Isso significa 

que todas as decisões do sistema político devem ser filtradas pelo sistema jurídico, estando 

subordinadas ao Direito72, do que resulta uma interdependência sistêmica.  

Da presença do segundo (sistema político) não deve decorrer a superposição das 

preferências “poder” e “lícito” ou “não-poder” e “ilícito”, mas, sim, que estas mesmas 

disjunções (“poder/não-poder” e “lícito/ilícito”) se refiram reciprocamente, simbioticamente: 

de um lado as decisões políticas se subordinando ao controle jurídico e de outro o Direito 

positivo não prescindindo, por exemplo, de legislação controlada e deliberada politicamente. 

Nos moldes pré-modernos de dominação, assim como no modelo absolutista e nas 

autocracias contemporâneas, o que se constata é exatamente o oposto: a subordinação do 

Direito à Política e a subjugação daquele por esta. A hierarquia política não permite que se dê 

ao jurídico a relevância merecida, de tal sorte que o código-preferência “lícito/ilícito” só é real 

e vinculante para os que estão nas camadas hierarquicamente inferiores da relação de poder. À 

guisa de exemplo, no período absolutista se dava relevância especial ao princípio “Princeps 

legibus solutus est”73, pelo qual o detentor do poder não está subordinado a este sistema de 

diferenciação e suas decisões não são avaliadas conforme o código jurídico, mas antes 

pressupostas lícitas. Assim se demonstra que tal diferenciação hierárquica em que se subjuga 

                                                            
72 LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo Procedimento. Brasília: Editora da Unb, 1980, p. 202. 
73 “O príncipe está isento da lei”. (Tradução Livre). 



 
 
 
 

 

o Direito pela Política é por demais antiga, isto é, o nascedouro do Estado esté arraigada nesta 

concepção e, na maioria das vezes, não consegue se desvincular de suas amarras. 

Com a inserção do código preferência “lícito/ilícito” como segundo código do poder 

no Estado de Direito, chega-se a uma relação sinalagmática entre sistemas político e jurídico. 

Por um lado, o ordenamento jurídico constitucional confere competências, direitos e 

prerrogativas ao Estado ou governantes, mas também lhes impõe deveres e responsabilidades 

perante os cidadãos, grupos sociais e organizações privadas, são os deveres estatais de tutela, 

sejam estes deveres de ação ou de omissão. Por outro lado, inobstante tal prescrição, a ordem 

jurídica também prescreve aos indivíduos e organizações, direitos e garantias fundamentais de 

natureza individual e coletiva. Disso se pode concluir que o Direito não é simplesmente um 

mecanismo justificador do poder ou um instrumento de dominação, mas também serve à 

delimitação e ao controle desse mesmo poder. Não significa, portanto, limitação recíproca 

estática das possibilidades, mas incremento de possibilidades por controles recíprocos. 

Ao contrário do modelo hierárquico unilateral que encerra imobilidade e 

inflexibilidade, onde o Poder, diga-se, a Política, subjuga o Direito, e o soberano subjuga o 

súdito, diga-se, o Estado subjuga o administrado, impõe-se um modelo de circularidade que 

importa ampliação das possibilidades através de controles e limitações mútuas. 

Este esquema circular resulta da reciprocidade entre os dois sistemas: se o Direito 

normatiza procedimentos eleitorais e parlamentares, entre outros, a Política decide pela 

incorporação de novas estruturas normativas no sistema jurídico. Porém, a circularidade típica 

do Estado de Direito significa, sobretudo, uma acentuada interpenetração entre os sistemas 

jurídico e político, como já reiteradamente ventilado. 

Releva denotar que é a Constituição que realiza essa diferenciação e viabiliza 

estacircularidade entre os sistemas jurídico e político, multimencionada, no Estado de Direito.  



 
 
 
 

 

Na acepção que aqui se constroi, não há que se tratar do conceito normativo-jurídico74, 

fáctico-social75 ou culturalista76, no sentido de que todo e qualquer Estado, pré-moderno ou 

contemporâneo, absolutista, totalitário ou democrático-liberal, tem uma Constituição; assim 

como também não é concebida como ordem total da comunidade no sentido do conceito 

clássico de politéia. Também se rejeita qualquer conceito decisionista, que implique uma 

relação hierárquica de sobreposição do Poder ao Direito. 

A Constituição deve ser compreendida, especificamente, como fruto da evolução da 

sociedade moderna, fugindo do paradigma semântico emergente da transição para a época 

moderna, no âmbito do qual a Constituição era conceituada como carta de liberdade ou pacto 

de poder. Pode ser encarada como um meio jurídico de limitação ao poder do governo, ao 

contrário do regime arbitrário, mas não resulta necessariamente um “conceito ideal”77, pelo 

que não é concebida, forçosamente, como uma declaração de valores ou princípios político-

jurídicos fundamentais inerentes à pessoa humana ou conquistados historicamente.   

É diante desses pressupostos que Luhmann define Constituição como “acoplamento 

estrutural” entre Política e Direito78. Nessa perspectiva, a Constituição transcende a simples 

viabilização de prestações recíprocas, funcionando como mecanismo de interpenetração 

permanente e concentrada entre dois sistemas sociais autônomos, filtrando as influências 

                                                            
74 Constituição como o complexo normativo que “representa o escalão de direito positivo mais elevado’ da 

ordem jurídica estatal (NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins 

Fontes, 2008, p. 95). 
75 Constituição como “as relações de poder realmente existentes em um país” (LASSALE, Ferdinand.   A 

essência da Constituição.  6. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 95.) 
76 Constituição como dialética de normalidade (real) e normatividade (ideal) ou como norma e realidade do 

Estado como processo de integração. (NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São 

Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 95). 
77 A diversidade conceitual é, sem dúvida, atestado do labor intelectual dos estudiosos, o que poderia ser 

ressaltado como sendo o lado positivo de toda e qualquer investigação científica. No entanto, também há o lado 

negativo: a multiplicidade de conceitos deixa a descoberto não somente os diversos aspectos em que se pode 

estudar uma Constituição, mas principalmente a profunda divergência reinante nesse campo, o que, 

sobremaneira, deixa perplexos aqueles que se iniciam no estudo da matéria constitucional.  
78 Em Luhmann, o conceito de “acoplamento estrutural” ocupa um lugar central na teoria biológica dos sistemas 

autopoiéticos de Maturana e Varela, à qual Luhmann explicitamente recorre na aplicação dele aos sistemas 

sociais. Trata-se, pois, da teoria dos sistemas autopoiéticos. (NEVES, Marcelo. Da Autopoiese à Alopoiese do 

Direito. In: Anuário de Mestrado em Direito da Universidade Federal de Pernambuco. n. 5. Recife: 

Universitária. jan./jun. 1995, p. 273.) 



 
 
 
 

 

recíprocas. Por essa definição, as ingerências da Política no Direito não mediatizadas por 

mecanismos especificamente jurídicos, são excluídas, e vice-versa. Este é um vínculo 

intersistêmico horizontal, típico de um Estado de Direito, onde a autonomia operacional de 

ambos os sistemas é condição e resultado da própria existência do acoplamento. 

Com isso, impede-se que critérios externos de naturezas outras como a valorativa, a 

moral e a política tenham validade imediata no interior do sistema jurídico, delimitando-lhe as 

fronteiras e comprometendo a sua diferenciação.  

Como bem anota Marcelo Neves, afasta-se, assim, uma hierarquização externa no 

estilo típico “direito natural → direito positivo” e se constrói uma hierarquização interna na 

ordem jurídica mediante a validade supralegal do Direito Constitucional, do que decorre que 

qualquer intervenção legiferante do sistema político no Direito deve ser mediatizada por 

normas jurídicas e o sistema jurídico, por conseguinte, ganha critérios de aplicação do código 

“lícito/ilícito” ao procedimento legislativo. Sua normatividade, pois, apresenta-se como 

mecanismo reflexivo do sistema jurídico (norma de normas), fixando os limites da capacidade 

de aprendizado do Direito, da sua capacidade de renovação.  

Em outras palavras, a Constituição se configura como o instrumento mais amplo de 

controle da autonomia do Direito, da autorreprodução do sistema jurídico, e de filtragem das 

influências recíprocas, como acima dito. 79 

De outro modo, e antes de tudo, pode a Constituição também ser vista como 

mecanismo da Política, seja esta “instrumental” ou “simbólica”, possibilitando o seu maior ou 

menor descompasso entre os sentidos político e jurídico a ela imanentes80. Importa frisar que, 

nestes casos, não está presente o Estado de Direito, uma vez que tal expediente destrói, corrói, 

                                                            
79 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 101. 
80 Passagem em que Luhmann, aproximando-se da abordagem do tema do presente estudo, reconhece o 

problema de que a Constituição em muitos países em desenvolvimento reduz-se basicamente a um “instrumento 

de política simbólica”. Mais tarde refere-se à constitucionalização simbólica como alopoiese do direito, sem 

apresentar restrições. (NEVES, Marcelo. Da Autopoiese à Alopoiese do Direito. In: Anuário de Mestrado em 

Direito da Universidade Federal de Pernambuco. n. 5. Recife: Universitária. jan./jun. 1995, p. 273.) 



 
 
 
 

 

o acoplamento estrutural entre estes os sistemas político e jurídico e, portanto, impede que se 

dê a diferenciação do Direito, elemento primordial à configuração do Estado de Direito, o que 

implica a própria quebra da autonomia do sistema jurídico, inviabilizando a inserção do 

código “lícito/ilícito” como segundo código da Política e o exclusivismo do código 

“poder/não poder” como único código do Direito. 

A preponderância deste (do código “poder/não poder”) ou o desequilíbrio entre este e 

aquele (código “lícito/ilícito”) promovem o que ordinariamente se pode constatar no 

ordenamento jurídico brasileiro: o distanciamento entre texto e realidade constitucionais. Isto 

porque, comprometido o funcionamento e a atuação do esquema circular que promove a 

reciprocidade mediatizada dos sistemas, compromete-se, por corolário, a diferenciação do 

Direito e as influências sistêmicas, antes recíprocas, passam a existir em descompasso, 

cedendo mais espaço aos influxos do sistema político, representado primordialmente pelo 

Poder. 

A despeito de seu caráter político, a Constituição materializa a tentativa de conversão 

do poder político em poder jurídico. Seu objeto é um esforço de juridicização do fenômeno 

político. Luís Roberto Barroso, neste sentido, adverte que não se pode pretender objetividade 

plena ou total afastamento das paixões, porque a jurisdição constitucional, por mais técnica e 

apegada ao Direito que possa e deva ser, jamais se libertará de uma dimensão política81, com 

o que há de se concordar desde que guardadas as devidas proporções e respeitadas a 

reciprocidade das influências e mediatização delas. 

A concepção teórico-sistêmica enxerga a institucionalização dos direitos 

fundamentais como inibidor social, na luta contra uma simplificação totalitária incompatível 

com o caráter hipercomplexo da modernidade82, como um antídoto ao perigo da politização, 

                                                            
81BARROSO, Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática 

constitucional transformadora. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 111. 
82 Embora em outra perspectiva teórica, a crítica de Lefort às tendência totalitárias contrárias aos direitos 

humanos parece compatível com essa colocação, na medida em que ele reconduz a institucionalização desses 



 
 
 
 

 

entendida aqui como sobreposição do código “poder/não-poder” aos demais códigos de 

preferência (“verdade/falsidade”, “ter/não-ter”, “consideração/desprezo”, 

“transcendente/imanente” e, principalmente, “lícito/ilícito”), isto é, prevalência imediata dos 

critérios políticos em todas as esferas de comunicação: ciência, economia, moral, religião, 

direito, família, etc. 

Na lição de Marcelo Neves, “essa tendência expansionista e hipertrófica de 

‘Leviatã’83 sofre, com os direitos fundamentais, um freio ativo de ‘Têmis’”84. Todavia, data 

vênia, há que se considerar que, inegavelmente, a força da expansão de Leviatã tem 

sobrepujado o freio de Têmis que, com os direitos fundamentais, vem tentando, sem êxito, 

contê-lo. A verdade é que a espada de Têmis está desgastada e não tem conseguido servir ao 

que se destina. 

De outro modo, distanciando-se, em partes, do modelo analisado até agora, a 

concepção de Estado Democrático de Direito na Teoria do Discurso proposta por Habermas 

se vincula à noção de autonomia do Direito e não à sua positivação como na concepção 

teórico-sistêmica, sendo que tal autonomia se fundamenta moralmente, rejeitando a ideia do 

Direito como um sistema funcional que se autorregula, e impondo, portanto, a necessidade de 

fundamentação em um procedimento racional.  

                                                                                                                                                                                          
direitos à diferenciação (“desintrincamento”) de poder, lei e saber. Mas também na postura crítica de Marx 

(1988: 361 ss.) com relação aos “direitos do homem” como “direitos do membro da sociedade burguesa, isto é, 

do homem egoísta”, pode-se observar uma conexão com o problema da diferenciação funcional: “O homem não 

foi por isso libertado da religião, ele obteve a liberdade religiosa. Não foi libertado da propriedade, obteve a 

liberdade de propriedade. Não foi libertado do egoísmo da indústria, obteve a liberdade industrial”. (NEVES, 

Marcelo. A força simbólica dos direitos humanos. Revista Eletrônica de Direito do Estado. Salvador: Instituto 

de Direito Público da Bahia, n. 4, out./nov./dez. 2005. Disponível em: http://www.direitodoestado.com.br. 

Acesso em: 05 jun. 2014.) 
83 Não se trata aqui de uma concepção do Leviatã fixada estritamente na hermenêutica da obra de Hobbes, mas 

sim da noção do Leviatã disseminada amplamente tanto na política e no direito como nas ciências humanas e na 

filosofia (uma metáfora referente ao poder estatal, não necessariamente ao “Estado do Poder”). (NEVES, 

Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins Fontes, 2008). 
84 Claro que Têmis, em sua forma feminina (ao contrário da forma masculina de Leviatã), não é o único ícone da 

justiça na tradição ocidental. “Evidentemente a justiça não é um ícone solitário na tradição ocidental. Antes, é 

uma de uma série de imagens, a maior parte na forma feminina, associada a conceitos poderosos de virtudes e 

vícios. Justiça, como muitas dessas imagens, traça sua linhagem a partir de deusas. (Idem). 

http://www.direitodoestado.com.br/


 
 
 
 

 

A princípio, durante o desenvolvimento do pensamento jurídico habermasiano, 

concebeu-se o Direito como meio sistêmico e como instituição. Nesse sentido, afirma o 

próprio Habermas que a distinção anteriormente proposta, que contrapõe as normas jurídicas 

sociointegrativas às formas jurídicas do controle político, não poderia ser mantida e propõe 

então um modelo que enfatize o relacionamento íntimo das duas dimensões do fenômeno 

jurídico no âmbito do Estado Democrático de Direito. 

No novo contexto, busca-se apresentar a relação entre instrumentalidade e 

indisponibilidade do Direito85, de tal sorte que esta conexão tem um significado decisivo no 

relacionamento do Direito Positivo (moderno) com a Moral e a Política86, querendo com isso 

dizer que o Direito, apesar de servir como instrumento de Poder, necessita de justificação 

moral, consoante já fora antes tratado. 

A Teoria do Discurso não versa acerca da concepção usual do abismo ou da 

contradição entre norma e realidade, mas sim de uma tensão inerente ao Direito: a tensão 

entre facticidade e validade. Aqui não se pode definir a normatividade jurídico-positiva como 

momento de superação dessa tensão.  

A normatividade refere-se à validade e, portanto, exige fundamentação moral ou, 

mais abrangentemente, justificação discursiva (ou racional) do Direito87, fundamentando-se 

em princípios do estágio da moral pós-convencional, o que diz respeito ao “dever-ser” 

universalista, incondicionado. Além da fundamentação moral, o modelo habermasiano de 

Estado Democrático de Direito afirma o caráter legitimador do procedimento democrático 

quando propugna que o Direito só alcança seu sentido normativo pleno através de um 

procedimento de produção jurídica que gere legitimidade, o que não ocorre de “per si”, 

através de sua forma, tampouco mediante um conteúdo moral dado a priori.  

                                                            
85 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 109. 
86 Idem, p. 110. 
87 Mas a normatividade não se confunde com a racionalidade comunicativa, interseccionando-se com esta no 

campo da fundamentação moral (NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: 

Martins Fontes, 2008, p. 111.) 



 
 
 
 

 

Habermas sustenta uma interligação entre Moral, Política e Direito. Assim sendo, 

impõe-se, por um lado, uma justificação moral, dando importância à observância e respeito 

aos princípios de justiça e, por outro, o pluralismo da “esfera pública”88 exigindo a 

consideração da diversidade de valores no âmbito dos procedimentos políticos. 

A teor do ensinamento de Marcelo Neves, a esfera pública como arena do dissenso 

apresenta-se, em princípio, inteiramente desestruturada. Ela só se torna, em certa medida, 

estruturada quando há perspectivas de que as expectativas, os valores, os interesses e os 

discursos que lhe são constitutivos sejam generalizados pelos procedimentos constitucionais. 

Na Teoria do Discurso, pois, este é o desafio fundamental do Estado Democrático de 

Direito em face da esfera pública, isto é, a estruturação dela através da canalização e 

intermediação procedimental (universalista e pluralista) dos enormes conflitos que a 

caracterizam, conflitos de expectativas, valores, interesses e discursos.   

A concepção habermasiana, pensada fora da atual realidade, vem de encaixe ao 

presente contexto, haja vista considerar em sua construção que a tensão havida entre 

facticidade e validade, no Estado Democrático de Direito, estende-se ao âmbito do Poder. A 

compreensão do Direito em face do Poder conduz esta teoria à análise de formas discursivas 

que integram o processo de formação racional da vontade política.  

Neste ponto, Marcelo Neves distingue discurso moral, ético-político, pragmático e 

jurídico. O discurso pragmático destina-se a justificar os fins e os meios adequados à sua 

consecução, onde as instruções da ação apresentam a forma semântica de imperativos 

condicionados. O discurso ético-político diz respeito à justificação do modo de vida que é 

bom para uma comunidade determinada. Trata-se de estabelecer preferências sobre a “vida 

                                                            
88 Marcelo Neves considera, nesta seara, que a esfera pública torna-se um campo complexo de tensão entre 

direito e política como sistemas acoplados estruturalmente à Constituição, de um lado, e mundo da vida e outros 

subsistemas funcionalmente diferenciados da sociedade de outro, conforme figura. Nesse campo de tensão não 

há um dissenso estrutural e, pois, amplos conflitos em torno de expectativas normativas, valores e interesses 

apenas, mas também entre os diversos discursos que nele emergem e no interior deles. (NEVES, Marcelo. Entre 

Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 133.)  



 
 
 
 

 

boa”. A questão ético-política se refere a uma forma particular de vida, em que os 

participantes não têm, portanto, pretensão de universalidade, tal como ocorre no discurso 

moral. O princípio democrático se relaciona com essas três formas discursivas. Exige 

fundamentos morais, ético-políticos e pragmáticos. No Estado de Direito se acrescenta o 

discurso jurídico, referindo-se ao controle da coerência normativa do sistema jurídico. 

Apesar desse espectro de compreensão da teoria discursiva, Habermas não se afasta 

de suas posições originárias: a questão moral (da justiça), implicando a pretensão de 

universalidade, tem prevalência sobre as questões jurídicas, ético-políticas e pragmáticas.  

 

 

 

 



 
 
 
 

 

3 O INFLUXO DA POLÍTICA SOBRE O DIREITO E A CONCRETIZAÇÃO 

CONSTITUCIONAL 

 

3.1 LEGISLAÇÃO SIMBÓLICA E EFICÁCIA CONSTITUCIONAL 

 

Aqui se pretende um incurso no debate sobre legislação simbólica, entendida sempre, 

para os fins aqui propostos, como derivada da hipertrofia simbólica da atividade legiferante, 

função e finalidade essencial do subsistema jurídico, propulsora do presente estudo, no 

sentido de desvelar a legislação, especialmente a constitucional, como símbolo necessário à 

delimitação do limite tênue que há entre as necessidades político-jurídicas e o impacto social 

resultante delas. 

A princípio, na tentativa de extirpar a confusão semântica em torno do termo 

“simbólico”, propõe-se, inicialmente, apenas de forma ilustrativa, a determinar o seu sentido 

dentro da temática abordada, a saber, a expressão “legislação simbólica”, conjugada com uma 

breve reflexão sobre o conceito, os tipos e os efeitos dessa natureza de produção legislativa, 

tomando-se tal expediente como pressuposto teórico para discorrer acerca da (in)eficácia das 

normas constitucionais brasileiras decorrente das descompassadas influências (não recíprocas 

ou não mediatizadas). 

Como ensina Marcelo Neves, os termos “simbólico”, “símbolo”, “simbolismo” etc., 

são utilizados nas diversas áreas da produção cultural, sem que haja especificamente uma 

predefinição do que venha a significar, cada um. A essa ausência de definição corresponde 

uma falsa ideia de que se tratam de expressões evidentes, as quais possuem entendimento 

compartilhado entre seus utentes. Na verdade, está-se diante de um dos termos mais difíceis 

de definição, um dos mais ambíguos termos da semântica social e cultural. Dessa maneira, 

parece oportuno apontar brevemente alguns dos usos mais importantes de “símbolo” e 



 
 
 
 

 

“simbólico” na tradição filosófica e científica ocidental, antes de definir o significado de 

“legislação simbólica” para este trabalho. 

Em uma acepção filosófica mais abrangente, o termo “simbólico” é utilizado para 

indicar todos os mecanismos de intermediação entre sujeito e realidade, distinguindo o 

comportamento e o pensamento simbólico como diferenças específicas do humano em relação 

ao gênero animal, sendo o símbolo o meio não natural de relação entre o homem e a 

realidade.89 Neste entendimento os símbolos seriam universais e extremamente variados, 

distinguindo-se, nesse ponto, dos sinais que estão relacionados de forma fixa e única com a 

coisa a que se referem. 

A antropologia estruturalista de Claude Lévi-Strauss, a tematizar o campo do 

simbólico, preceitua que toda cultura pode ser considerada como um conjunto de sistemas 

simbólicos em cuja linha de frente colocam-se a linguagem, as regras matrimoniais, as 

relações econômicas, a arte, a ciência, a religião.90 Aqui se tem a estrutura social como um 

sistema simbólico. A perspectiva que adota vai inovar os estudos sobre o tema e se constituir 

em uma das contribuições definitivas de seu pensamento. 

Para ele, um elemento da cultura não pode jamais ser interpretado por si mesmo, mas 

unicamente enquanto está oposto a um, ou a vários outros elementos. Da mesma forma, não 

há um domínio de interpretação único, mas um conjunto de domínios, que Lévi-Strauss 

chama de “códigos”, onde as oposições simbólicas se interpretam. O mais importante de tudo 

- e também o mais intrigante - é que, para Lévi-Strauss, o simbólico é uma condição a priori 

da sociedade, e não uma decorrência. Considerado um fato primeiro, o simbolismo permite 

compreender a instituição mesma da sociedade, e todos os elementos de uma cultura como 

expressões desse simbolismo. A cultura, então, passa a ser definida como um conjunto de 

                                                            
89 NEVES, Marcelo. A Constitucionlização Simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 06. 
90 LÉVI-STRAUSS, Claude. As estruturas elementares do parentesco. Trad. de Mariano Ferreira. São Paulo: 

Vozes, 1975.  



 
 
 
 

 

sistemas simbólicos, dentre os quais os mais importantes são a linguagem, as regras 

matrimoniais, as relações econômicas, a arte, a ciência, a religião.91 

Na psicanálise, conforme a teoria freudiana, a relação simbólica pode ser vista em 

sentido “latu”, como uma forma de intermediação entre o pensamento manifesto consciente e 

o pensamento latente inconsciente, isto é, vincula-se o “simbolismo” ao emprego de símbolos 

para representar na mente consciente conteúdos mentais inconscientes.92 

De acordo com a semiótica, símbolo é definido como um signo convencional e 

arbitrário, isto é, o símbolo seria um signo que se refere ao objeto que denota em face de uma 

regra (“lei”) geral que opera no sentido de fazer com que o símbolo seja interpretado como se 

referindo àquele objeto.93 

Já para a sociologia, o símbolo está relacionado à formação da comunicação. Dentro 

de situações sociais altamente complexas e contingentes94, os meios simbolicamente 

generalizados de comunicação possibilitam a continuidade da comunicação, servindo ao 

prosseguimento da conexão entre seletividade e motivação. Ademais, importa denotar a visão 

sociológica, uma vez que cumpre também àquele que estuda o Direito conhecer a perspectiva 

sociológica, impondo-lhe recusar as reduções do direito a uma visão puramente jurídica95. 

Pondo o sistema simbólico em conexão com o Poder, pode-se considera-lo como um 

instrumento de legitimação do sistema político. Nessa perspectiva, a que interessa à vertente 

pesquisa, não haveria uma distinção entre simbólico e ideológico. Porém, por outro lado, o 

sistema simbólico não serviria apenas à manutenção e reprodução da ordem política, 

                                                            
91 LÉVI-STRAUSS, Claude. As estruturas elementares do parentesco. Trad. de Mariano Ferreira. São Paulo: 

Vozes, 1975. 
92 FREUD, Sigmund. O inconsciente. In: Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de 

Sigmund Freud. Vol. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1974.  
93 RIBEIRO, Emilio Soares. Um estudo sobre o símbolo, com base na semiótica de Peirce. Estudos 

semióticos, v. 6, n. 1. Disponivel em: <http://www.fflch.usp.br/dl/semiotica/es>. Acesso em: 31 de mar.2014. 
94 O que é contingente é o meramente possível. Um dado é contingente, ainda, quando resulta de uma seleção 

dentre possibilidades.  
95 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 33. 

http://www.fflch.usp.br/dl/semiotica/es


 
 
 
 

 

advertindo-se que a revolução simbólica, apesar de supor a revolução política, serviria para 

dar a esta uma linguagem adequada como condição de uma plena realização96. 

Assim é que no âmbito da noção de política simbólica, desenvolve-se 

especificamente a concepção do Direito como um simbolismo. Este entendimento considera o 

simbolismo como uma forma de reduzir a função do Direito à garantia ou asseguração das 

expectativas, para quem faz parte da função do Direito o reconhecimento de ideais que 

representam o oposto exato da conduta estabelecida, servindo tão mais para confortar que 

para guiar a sociedade, o que descambou, desde as duas últimas décadas do século XX, no 

paradoxal aumento dos encargos do Estado em conexão com a redução da capacidade do 

Direito de dirigir a conduta social. 

No que atine à análise funcional do direito, importa registrar que um de seus 

momentos mais relevantes foi produzido por Noberto Bobbio97. Para Vicenzo Ferrari, o que 

importa considerar são “as finalidades efetivamente funcionalizadas pelo direito – e não as 

que deveria o direito funcionalizar (perspectiva axiológica) ou a sua contribuição objetiva à 

estabilidade, ao equilíbrio ou à vida de um sistema social”98. Já para Kelsen, a função do 

direito é a de permitir a realização de fins sociais que não podem ser atingidos senão através 

dessa forma de controle social – o direito não é um fim; é um meio; quais sejam esses  fins, 

isso varia de sociedade para sociedade, pois que, para ele, esse é um problema histórico e não 

um problema que possa ser afeito à teoria do direito99. 

                                                            
96 NEVES, Marcelo. A Constitucionalização Simbólica. São Paulo: Fontes, 2007, p. 8. 
97 Em 10 ensaios de caráter jurídico, histórico, sociológico e filosófico Noberto Bobbio examina temas jurídicos 

vistos pelo prisma da Sociologia, mas sempre fundamentados na Filosofia do Direito, fazendo uma leitura 

transdisciplinar e pondo de lado a visão estritamente jurídico-sistemática do Direito, criada pela obra de Kelsen, 

para expressar o Direito inserido na Sociologia de tal modo que traz à tona a finalidade e a função do Direito, 

não só como instrumento de manutenção e propagação de sistemas sociais, mas também como 

institucionalizador jurídico de atividades econômicas sob a fumaça do bom Direito. (BOBBIO, Noberto. Da 

Estrutura à Função – Novos estudos de teoria do Direito. São Paulo: Manole, 2007). 
98 FERRARI, Vicenzo. Funções do Direito. Tradução de Maria Jose Añon Roig e Javier de Lucas Martin. 

Madri: Editorial Debate, 1989. 
99 BOBBIO, Noberto. Da Estrutura à Função – Novos estudos de teoria do Direito. São Paulo: Manole, 2007, 

p. 31. 



 
 
 
 

 

Para Almeida e Pozzoli, o entendimento do conceito de legislação simbólica deve 

sempre derivar da hipertrofia simbólica na função do subsistema jurídico através de sua 

finalidade essencial, que é a atividade legiferante. Para eles, a justificação da existência dessa 

modalidade de legislação alhures conceituada se deve ao sentimento de superioridade sensível 

aos subsistemas político e jurídico, resultando em um fechamento estrutural sistêmico, que 

abre espaço para que tal subsistema transmita suas finalidades funcionais paladinas e adote, 

com outorga dos outros subsistemas que se sentem dependentes, outras ferramentas em sua 

entidade. 100 

Neste sentido, e mais abrangentemente, pode-se dizer que uma quantidade 

considerável de leis desempenha funções sociais latentes em contradição com sua eficácia 

normativo-jurídica, ou seja, em oposição ao seu sentido jurídico manifesto, de forma 

simplesmente simbólica, apaziguadora do ânimo social. 

Marcelo Neves, considerando que a atividade legiferante constitui um momento de 

confluência concentrada entre sistemas político e jurídico, define a legislação simbólica como 

a produção de textos de cunho normativo-jurídico, com referência à realidade, mas que, na 

verdade, serve, primária e hipertroficamente, às finalidades da Política, que não possuem 

especificamente caráter normativo-jurídico.101  

Extrai-se, pois, que a referência deôntico-jurídica de ação e texto à realidade se torna 

secundária, passando a ser relevante a referência político-valorativa ou “político-ideológica”, 

uma vez que é esta que importa no trato com a sociedade. 

Está-se, entretanto, diante de indícios de legislação simbólica quando o legislador se 

restringe a formular uma pretensão de produzir normas, sem tomar nenhuma providência no 

sentido de criar os pressupostos para a sua eficácia, apesar de estar em condições de criá-los, 

                                                            
100 ALMEIDA, Fernando Rodrigues de; POZZOLI, Lafayette. Os limites entre a necessidade e a eticidade na 

elaboração de uma legislação simbólica. In: A nova interpretação do Direito: construção do saber jurídico. São 

Paulo: Boreal, 2012, p. 233. 
101 NEVES, Marcelo. A Constitucionalização Simbólica. São Paulo: Fontes, 2007, p. 31.  



 
 
 
 

 

uma vez que nada impede que haja uma legislação intencionalmente orientada para funcionar 

simbolicamente. Sendo um caso, por exemplo, o contexto em que a nova legislação constitui 

apenas mais uma tentativa de apresentar o Estado como identificado com valores ou fins 

formalmente protegidos, sem qualquer novo resultado quanto à concretização normativa. A 

Constituição como uma ferramenta normativa existente, acaba, por seu espectro simbólico, 

normatizando com carência de efetividade, indo de encontro a propostas (pré)intencionadas. 

Nesta senda, procura-se então classificar os heterogêneos casos enquadrados no 

campo da legislação simbólica, tratada como ato normativo criado desde o início com a 

intenção de não ser efetivo no plano real. Este ato normativo se caracteriza por uma 

hipertrofia da sua função simbólica em detrimento da concretização normativa do respectivo 

texto legal102.  

Para tanto, reproduz-se, aqui, o modelo tricotômico proposto por Harald Kinderman, 

citado por Marcelo Neves, para uma tipologia da legislação simbólica, considerando ele que 

haverá indícios da ocorrência de tal fenômeno na ocasião em que o legislador se restringe a 

formular uma pretensão de produzir normas, sem, no entanto, esforçar-se no sentido de criar 

os pressupostos basilares à sua eficácia, apesar de estar em condições de criá-los.103  

Este teórico afirma, quanto ao conteúdo de uma legislação simbólica, que ela pode 

servir para (a) confirmar valores sociais; (b) demonstrar a capacidade de ação do Estado e (c) 

adiar a solução de conflitos sociais através de compromissos dilatórios.104 Importa tecer 

maiores esclarecimentos acerca desta teoria para que se vislumbre como o seu conteúdo se 

aplica, com simetria, à realidade sócio-jurídica brasileira. 

Como plano de fundo da vertente (a) da teoria tricotômica de Kindermann, dá-se o 

contexto de ânsia vivido pelos que se envolvem em debates e lutas pela prevalência de 

determinados valores e regularização de determinadas condutas. Exige-se, pois, do legislador, 

                                                            
102 NEVES, Marcelo. A Constitucionalização Simbólica. São Paulo: Fontes, 2007, p. 32. 
103 Idem, p. 31. 
104 Idem, p. 31.  



 
 
 
 

 

frequentemente, uma posição a respeito dos conflitos sociais existentes ao redor desta 

indeterminação de valores e ausência de regulamentação de determinadas condutas. É assim 

que se enxerga a “vitória legislativa” como uma forma de atendimento aos anseios sociais, 

bem como uma forma de reconhecimento da superioridade ou predominância social de sua 

concepção, restando-lhe secundária a eficácia normativa da respectiva lei, haja vista que sua 

satisfação limita-se com a expedição do ato legislativo, sendo esta sua expectativa básica. 

Assim, a elaboração de normas com um conteúdo axiológico almejado pelo 

legislador caracteriza uma “vitória legislativa”, mas marcada por uma batalha de ideais 

partidários, sem preocupação com sua eficácia e efetividade normativas, caracterizando uma 

possibilidade de legislação simbólica. 

Para Gusfield, essa vitória legislativa de determinado valor aponta para a glorificação 

de um grupo em oposição a outros dentro de uma sociedade105, patrocinando uma 

“competição” entre ideias dentro da atividade legiferante. 

Canotilho, reconhecendo que a teoria da constituição enfrenta problemas de 

simbolização, fundamenta seu pensamento na abordagem feita pela sociologia crítica e pela 

teoria sistêmica, e assevera que em muitos casos, há uma clara dissociação entre a prática de 

dizer e a prática de fazer o direito. Em relação à constituição, existiria inclusive uma relação 

inversamente proporcional entre a natureza ideológica das normas e da sua eficácia, entre a 

prática criativa e prática do aplicador do direito constitucional. De uma perspectiva 

semelhante, mas com base em pressupostos teóricos sistêmicos, a constitucionalização 

simbólica em grande parte significa que “o texto constitucional não corresponde às 

expectativas generalizadas e, portanto, supostas pelo consenso da respectiva sociedade”106. A 

                                                            
105 GUSFIELD, Joseph R. Symbolic Crusade: Status Politics and the American Temperance Movement. 2. ed. 

Chicago: University of Illinois Press, 1986, p. 172. 
106 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 

2003, p. 32-33. 



 
 
 
 

 

partir desta perspectiva, a Constituição não se desenvolveria como instância reflexiva do 

sistema jurídico.107 

Nessa trilha, percorre a lição de Alice Bianchini, para quem o que importa no âmbito 

da função simbólica da legislação, é manter um nível de tranquilidade na opinião pública, 

fundado na impressão de que o legislador se encontra em sintonia com as preocupações que 

emanam da sociedade. Com isso, conforme ressalta, criam-se novos tipos penais, 

incrementam-se penas, restringem-se direitos sem que, substancialmente, tais opções 

representem perspectivas de mudanças do quadro que determinou a alteração (ou criação) 

legislativa, com o que se produz a ilusão de que algo foi feito.108 

À guisa de exemplo, para tratar de outra realidade que não a brasileira, de fartos 

episódios, tem-se o caso clássico de estudo da legislação simbólica que é a “lei seca” nos 

Estados Unidos, realidade que não se furta ao Brasil, na qual os defensores da proibição de 

consumo de bebidas alcoólicas não estavam interessados na sua eficácia instrumental, mas 

sobretudo em adquirir maior respeito social, constituindo-se a respectiva legislação como 

símbolo de “status”, conforme pormenorizadamente abordado na tese de Gusfield109, que 

muito contribuiu para possibilitar uma nova e produtiva leitura da atividade legislativa. 

                                                            
107 Texto original: “La sociología crítica insiste en la simbolización de la constitución destacando que sus normas 

no logran obtener una eficacia real (eficacia enunciativa). En muchos casos existe una clara disociación entre la 

práctica de decir y la práctica de hacer el derecho. Por lo que respecta la constitución, existiria incluso una 

relación inversamente proporcional entre el carácter ideológico de las normas y su eficacia, entre práctica 

creadora y práctica aplicadora del derecho constitucional. Desde una perspectiva cercana, pero basada en 

presupuestos teóricos sistêmicos, la constitucionalización simbólica significa que en gran medida ‘el texto 

constitucional no corresponde con expectativas congruentemente generalizadas y por consiguiente, con el 

consenso supuesto en la respectiva sociedad’. Desde esta perspectiva, la constitución no se desarrollaría como 

instancia reflexiva del sistema jurídico”. (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da 

Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 32-33). 
108 BIANCHINI, Alice; GOMES, Luís Flávio. O Direito Penal na era da globalização. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2002, p. 124.  
109 GUSFIELD, Joseph R. Symbolic Crusade: Status Politics and the American Temperance Movement. 2. ed. 

Chicago: University of Illinois Press, 1986, p. 166 e seguintes.  



 
 
 
 

 

Além de ratificar valores preexistentes de grupos no seio social, a legislação 

simbólica também se presta a (b) fortalecer a “confiança dos cidadãos no respectivo governo 

ou, de um modo geral, no Estado”110, para conquistar a confiança da sociedade. 

Facilmente se constata esta realidade nas sociedades atuais e antigas, onde se busca a 

confiança nos sistemas político e jurídico, de modo que muitas vezes o Estado-legislador, sob 

pressão direta do público, elabora diplomas normativos para satisfazer as expectativas dos 

cidadãos, sem que haja a mínima condição real de efetivação das respectivas normas. Este 

fato foi denominado por Kindermann de “Legislação-álibi”. 

Esta espécie de legislação é muito conveniente ao Estado, pois com um ato, 

descarrega-se de pressões políticas e, ainda, apresenta-se como sensível ao clamor do povo, às 

exigências e expectativas dos cidadãos, sendo secundário se a lei surtiu os efeitos socialmente 

desejados. O importante, na verdade, é que os membros do Parlamento e do Governo se 

apresentem como atuantes, de sorte que o Estado-legislador se mantenha merecedor da 

confiança do cidadão. 

Assim, sob pressão, e temeroso da reação do público na expectativa de determinadas 

vontades, o legislador elabora um ato normativo, mesmo sem possibilidade real de existência 

deste, apenas para “fabricar” uma sensação de alento naqueles que aguardam pela norma, na 

tentativa de dar aparência de solução aos problemas sociais, de conferir “a simbologia da 

proteção do Estado sobre as necessidades sociais”111. 

Logo, inobstante, em regra, seja improvável que a regulamentação normativa possa 

contribuir para a solução dos respectivos problemas, a atitude legiferante serve como um álibi 

do legislador perante a população que exige uma reação do Estado naquele momento. 

Com efeito, todavia, o Estado vem se utilizando deste mecanismo de desicumbência 

da pressão social (a legislação álibi) como panacéia para as mazelas sociais, com a 
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(pseudo)intenção de demonstrar a providência legislativa imediata, esta que proporcionando 

resultados político-eleitorais a curto prazo, geralmente atende aos anseios da massa.112 

O fato é que além de tal ferramenta hipertroficamente simbólica não efetivar a sua 

finalidade, também obstrui o caminho para que eles não sejam resolvidos, pelo que se 

transforma num imunizador da sanha popular, evitando a necessidade de alternativas não 

interessantes para o sistema político, mascarando a atividade legiferante. É, como Pozzoli e 

Almeida preconizam, um remédio para o Estado que “não pode” atender as necessidades 

sociais113. 

Acerca desta situação, o exemplo oferecido por Kindermann, no caso dos peixes 

acometidos por nematódeos que, conforme reportagem de TV alemã, em 1987, estariam 

sendo comercializados, provocando doenças intestinais nos consumidores. Os problemas 

econômico-sociais provocados pela redução do consumo após a dita reportagem levaram o 

Governo Federal da Alemanha a expedir um Decreto muito abrangente e detalhado, que 

deveria garantir o não-acesso ao comércio de todo e qualquer peixe acometido, tendo sido 

recebido com satisfação pelo público e servido para mostrar que o Estado tinha os problemas 

sob controle. Com isso, obtinham-se efeitos positivos para a regularização do comércio de 

pescados, embora, sob o ponto de vista instrumental, o problema ou risco da comercialização 

e consumo de peixes contaminados permanecesse fora do controle estatal, dependendo antes 

das medidas dos comerciantes de pescados.114 

No Brasil, no Direito Penal, por exemplo, para não se imiscuir no âmbito 

constitucional ainda e não se restringir a ele, tem-se a clássica presença da legislação-álibi. 

Trata-se da consequência das tantas pressões públicas por uma atitude estatal mais drástica 

                                                            
112 RIPOLLÉS, José Luis Díez. O direito penal simbólico e os efeitos da pena. São Paulo: Revista da 

Associação Brasileira de Professores de Ciências Penais, ano 1, n. 00, 2004.  
113 ALMEIDA, Fernando Rodrigues de; POZZOLI, Lafayette. Os limites entre a necessidade e a eticidade na 

elaboração de uma legislação simbólica. In: A nova interpretação do Direito: construção do saber jurídico. São 

Paulo: Boreal, 2012, p. 227. 
114 NEVES, Marcelo. A Constitucionalização Simbólica. São Paulo: Fontes, 2007, p. 38.  



 
 
 
 

 

com determinados crimes que redunda em reações simbólicas, uma vez que o problema não 

decorre da falta de legislação tipificadora, mas, sim, fundamentalmente, da inexistência dos 

pressupostos socioeconômicos e políticos para a efetivação da legislação penal em vigor, o 

que se repete em outras searas do Direito brasileiro. 

A “Legislação-álibi” decorre da tentativa de dar aparência de uma solução dos 

respectivos problemas sociais ou, no mínimo, da pretensão de convencer o público das boas 

intenções do legislador. Porém, como dito antes, observa-se que ela não só deixa o problema 

sem solução, como também obstrui o caminho para que eles sejam resolvidos. Pode-se dizer, 

pois, que é evidente que as leis não são instrumentos capazes de modificar a realidade de 

forma direta, pois as variáveis normativo-jurídicas se defrontam com outras variáveis 

orientadas por outros códigos e critérios sistêmicos.   

Entretanto, infere-se que a “legislação-álibi” se destina a criar a imagem de um 

Estado que responde normativamente aos problemas reais da sociedade, embora as 

respectivas relações sociais não sejam realmente normatizadas de maneira eficiente, conforme 

o respectivo texto legal, constituindo uma forma de manipulação ou de ilusão que imuniza o 

sistema político contra outras alternativas, desempenhando uma função ideológica, o que se 

configura pressuposto à pesquisa que aqui se desenvolve. Assim como para Posner, teorias de 

grande beleza, mas maculadas pela impotência, não comovem115 (ou não deveriam causar 

comoção). 

Por fim, é de salientar que a “Legislação-álibi”, além de não cumprir sua finalidade 

normativa, nem sempre obtém êxito em sua função simbólica, inobstante possa induzir um 

“sentimento de bem-estar”, levando à “resolução de tensão” e, portanto, servindo à lealdade 

das massas. Nesta senda, Kindermann adverte que “quanto mais ela for empregada, tanto mais 
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frequentemente fracassará”.116 Isso porque o seu emprego abusivo leva à “descrença” no 

próprio sistema jurídico, transtornando persistentemente a “consciência jurídica” do povo.  

Ao lado da possibilidade da instituição de legislações elaboradas essencialmente para 

satisfazer determinados grupos sociais ou para fortificar a confiança dos cidadãos no governo 

ou no Estado, (como em (a) e (b)), a legislação simbólica também pode servir para (c) adiar a 

solução de conflitos sociais através do compromisso-fórmula dilatório, a teor da clássica 

divisão tricotômica elaborada por H. Kindermann. 

Discorrendo acerca desta tipologia, Marcelo Neves aponta que as divergências entre 

grupos políticos não são resolvidas por meio do ato legislativo, que, porém, será aprovado 

consensualmente pelas partes envolvidas, exatamente porque está presente a perspectiva da 

ineficácia da respectiva lei.  

Nesta modalidade, o acordo não se funda então no conteúdo do diploma normativo, 

mas sim na transferência da solução do conflito para um futuro indeterminado, viabilizando o 

abrandamento de um conflito político interno através de uma lei que, aparentemente, satisfaz 

todas as pretensões, transferindo-se para um futuro indeterminado a solução do conflito social 

subjacente. 

A “fórmula de compromisso dilatório” tem como característica o processo legislativo 

democrático, que tem como predicado a divergência entre partidos políticos, o que se torna 

natural, mas, além disso, é intrínseco ao modelo político que se vivencia. Caracteriza-se, 

essencialmente, por transferir a responsabilidade da discussão do melhor texto para o ato 

normativo de um futuro incerto. Deixa-se para depois a solução do conflito no que tange à 

necessidade da sociedade. 

Deste modo, a legislação simbólica em qualquer de suas modalidades é 

reconhecidamente ineficaz na contribuição à positivação e consequente efetivação de normas 
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jurídicas, tão mais à sua consecução, e o Direito, como sistema garantidor de expectativas 

normativas e regulador de condutas, cai em descrédito. Disso resulta, com enfoque na 

experiência brasileira, que os dispositivos legais, especialmente os constitucionais, perdem 

normatividade e padecem de ineficácia e, principalmente, de inefetividade117. Além disso, a 

longo prazo, o público se sente enganado e os atores políticos se tornam cínicos. 

Consoante tal paradigma, a legislação simbólica é caracterizada por ser 

normativamente ineficaz, significando isso que a relação hipotético-abstrata “se-então” da 

“norma primária” e da “norma secundária” não se concretiza ou, ao menos, não regularmente. 

Aqui, então, cabe fazer o seguinte questionamento: Qual grau de ineficácia 

normativa é necessário para que se atribuam a uma lei efeitos hipertroficamente simbólicos? 

Impossível fugir do parecer de Marcelo Neves no que pertine à questão. Assevera o 

constitucionalista brasileiro que a resposta não se encontra em uma quota de ineficácia 

mensurável, mas sim na problemática da falta de vigência social da norma. Discorrendo sobre 

o tema, nega a existência de orientação generalizada das expectativas normativas de acordo 

                                                            
117 Neste ponto, cumpre distinguir eficácia de efetividade. Pode-se afirmar que a eficácia diz respeito à realização 

do “programa condicional”, ou seja, à concreção do vínculo abstrato e hipotético “se-então” previsto na norma 

legal. Por sua vez, a efetividade se refere à implementação do “programa finalístico” que orientou a atividade 

legislativa, isto é, a concretização do vínculo “meio-fim” que decorre abstratamente do texto legal, de modo que 

os dois programas devem apresentar uma relação de reciprocidade para a legitimação do Direito positivo. 

Marcelo Neves adverte a relatividade destes dois conceitos: A eficácia pode ser compreendida tanto no sentido 

jurídico quanto no social. No primeiro caso, diz respeito à possibilidade jurídica de aplicação da norma, ou seja, 

é a qualidade de produzir, mais ou menos, efeitos jurídicos ao regular situações ou comportamentos. No 

segundo, trata-se da conformidade das condutas à norma, isto é, se ela foi realmente observada28. A eficácia da 

lei, abrange situações das mais variadas, podendo ser compreendida genericamente como concretização 

normativa. Para ele, esse processo sofre bloqueios sempre que o conteúdo do texto legal positivado for rejeitado, 

desconsiderado ou desconhecido nas diversas interações da sociedade (NEVES, Marcelo. A 

Constitucionalização Simbólica. São Paulo: Fontes, 2007, p. 45.) Vide também GRAU, Eros Roberto. O 

direito posto e o direito pressuposto. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 294-299). Detentoras de eficácia 

jurídica, as normas programáticas têm, assim, possibilidade de ter alcançados os seus objetivos, ou seja, possuem 

perspectiva de efetividade (BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas 

Normas – Limites e Possibilidades da Constituição Brasileira. 9. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 114-

116). Já a efetividade, ou eficácia social, refere-se à implementação do programa finalístico que orientou a 

tividade legislativa. A norma só será efetiva quando seu objetivo for alcançado por força de sua eficácia 

(observância, aplicação, execução, uso), ou seja, quando ocorrer a concretização do comando normativo no 

mundo real. (SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 

2009, p. 65-66; BARROSO, op. cit., p. 82-83 e NEVES, op. cit., p. 46-47). Nos casos, porém, em que a 

ineficácia e a inefetividade atingem um grau muito elevado, implicando que as expectativas normativas das 

pessoas e dos órgãos estatais, de uma forma generalizada, não se orientem pelos dispositivos legais, encontrar-

se-á diante da falta de vigência social da lei ou de carência de normatividade do texto legal. 



 
 
 
 

 

com a lei onde houver um grau muito acentuado de ineficácia, seja por parte dos cidadãos, 

organizações, grupos, ou por iniciativa dos órgãos estatais (falta de vigência social). 

Em outras palavras, afirma-se que a legislação simbólica só tem lugar quando a 

vigência social da norma legal, ou seja, a sua função de congruente generalização de 

expectativas normativas é prejudicada. Neste caso, o texto legal não só é incapaz de dirigir 

normativamente a conduta como não serve para orientar ou assegurar, de forma generalizada, 

as expectativas normativas.  

Contudo, e de outro modo, não se restringem os efeitos da legislação simbólica 

apenas ao sentido negativo (falta de eficácia normativa e vigência social), isso também 

importa ser frisado. Existem hipóteses em que não há eficácia normativa nem vigência social, 

sem que desempenhem função simbólica (o desuso, por exemplo). A legislação simbólica 

define-se também num sentido positivo: ela produz efeitos relevantes para o sistema político, 

de natureza não especificamente jurídica118. 

Como já se mencionou linhas atrás, os casos de legislação simbólica divergem entre 

si, enquadrando-se em vertentes diversas e, consequentemente, cada uma dessas apresenta 

efeitos peculiares à sua condição de desenvolvimento e manutenção. 

No que concerne à legislação destinada à confirmação de valores sociais, pode-se 

distinguir três efeitos socialmente relevantes: atos que servem para convencer as pessoas e os 

grupos da consistência do comportamento e norma valorados positivamente, confortando-as e 

as tranquilizando de que os respectivos sentimentos e interesses estão incorporados no Direito 

e por ele garantidos; a afirmação pública de uma norma moral, conduzindo as principais 

instituições da sociedade a lhe servirem de sustentação, mesmo que faltem ao respectivo texto 

legal a força normativo-jurídica e a eficácia que lhe seriam específicas; e, por fim, consegue 
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distinguir quais culturas têm legitimação e dominação pública das que são consideradas 

desviantes. 

Descarregando o sistema político de pressões sociais concretas, a “legislação-álibi” é 

um mecanismo com amplos efeitos político-ideológicos, constituindo respaldo eleitoral para 

os respectivos políticos-legisladores, ou servindo à exposição simbólica das instituições 

estatais como merecedoras da confiança pública. 

A terceira modalidade na classificação de Kindermann, legislação como fórmula de 

compromisso dilatório, possui um efeito básico que é o de adiar conflitos políticos sem 

resolver realmente os problemas sociais subjacentes, mantendo, conciliatoriamente, a 

manutenção do status quo e, perante o público-espectador, uma encenação coerente com o dos 

grupos políticos divergentes.  

Todavia, o que de fato se constata é que o símbolo incorporado na norma obstrui a 

comunicação do subsistema jurídico com os demais sistemas que, por sua vez, continuam a se 

comunicar com o subsistema jurídico. Dessa forma, pode-se perceber com clareza a 

ocorrência do fechamento funcional do Direito alhures tratada. A sua elitização gera uma 

“aberração sistêmica”119, ou seja, um subsistema que, por momentos, susta a 

comunicabilidade com o resto do sistema social. A metástase desse fenômeno não é o imo da 

presente pesquisa. Contudo, os efeitos de uma de suas ferramentas, a legislação simbólica, é 

de relevo justificado para a apreciação que se segue. 

Em outras palavras,  logo se infere que a inserção de atos legislativos destas 

naturezas, a despeitos de eventuais, quando não raros, efeitos positivos, compromete 

diretamente a realização e a autonomia do sistema jurídico, pois que blinda o influxo das 

influências recíprocas que tornam o Direito um mecanismo saudável de pacificação das 

demandas sociais, abrindo espaço para a doentia sobreposição dos elementos do sistema 
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político que, ao ingerir prevalentemente no sistema jurídico, quebra o acoplamento, 

desequilibra o sistema e impede a diferenciação do Direito no sistema social, ocasião em que 

passa a se submeter ao Poder que monopoliza as expectativas face à Constituição, fazendo 

desta mecanismo seu de atuação, onde a marca que se forma é a ineficácia dos dispositivos 

normativos e a manipulação destes com vistas ao atendimento de interesses casuísticos e 

particularistas.  

 

3.2 A DOGMÁTICA DA CONCRETIZAÇÃO CONSTITUCIONAL 

 

Antes de adentrar especificamente no tema a que se propõe o item, é imperioso fazer 

algumas considerações e tecer alguns breves comentários acerca de temáticas subjacentes a 

esta, que constituem pressupostos fáticos de sua existência, em razão da indispensabilidade 

destes à inteligibilidade daquele. 

Inicia-se, pois, com a busca da compreensão do que vem a ser Constituição (digo 

compreensão e não conceituação). São muitos os que tentam conceituá-la, mas poucos os que 

conseguem com autoridade, consoante salienta Ferdinad Lassale, ao analisar a essência da 

Constituição. Muitas das respostas dadas, neste desiderato, distanciam-se muito de explicá-la. 

Algumas conceituações se limitam a descrever os aspectos exteriores que formam as 

Constituições e o que fazem; outras dão critérios, notas explicativas para conhecer 

juridicamente uma Constituição, mas não explicam o que vem a ser essencialmente. Não 

servem, pois, para orientar sobre se uma determinada Constituição é, e porque é, boa ou má, 

factível ou irrealizável, pois para isso é necessário que se explique não apenas o conceito, 

mas, sim, que promova a compreensão de sua função.  

Nesta perspectiva, considerando Constituição como a fonte primitiva da qual nascem 

a arte e a sabedoria constitucionais, Lassale ensina que, numa nação, ela é lei fundamental, “é 



 
 
 
 

 

uma força ativa que faz, por exigência da necessidade, que todas as outras leis e instituições 

jurídicas vigentes no país sejam o que realmente são”120.   

No entanto, a despeito dos vários conceitos construídos, em consonância com a 

perspectiva sociológica, a verdadeira Constituição de um país somente tem por base os fatores 

reais de poder que naquele país regem, e as Constituições escritas não têm valor nem são 

duráveis a não ser que exprimam fielmente os fatores do poder que imperam na realidade 

social.121 Caso contrário, revelam-se os desajustes, de forma drástica e insuperável, na 

realização objetiva do desiderato constitucional, atribuindo-se tal fato à eventual incapacidade 

de apreensão adequada da realidade social, impossibilitando, porém, uma correta moldagem 

da sua feição normativa fundamental. 

No caso específico da experiência brasileira, Luís Roberto Barroso ensina que a 

disfunção mais grave do nosso constitucionalismo se encontra na não aquiescência ao sentido 

mais profundo e consequente do Texto Maior por parte dos estamentos perenemente 

dominantes, que constroem uma realidade de poder própria, refratária a uma real 

democratização da sociedade e do Estado.122  

Então, fica evidente que a eficácia social de um texto normativo diz respeito à 

relação semântica da norma não só com a realidade social a que se refere, mas também com 

os valores positivos, de modo que só assim será obedecida, sendo considerada eficaz quando 

cumprida e aplicada concretamente. 

Para tanto, é necessário que o texto constitucional tenha embasamento na realidade 

fático-social, sob pena de lhe ser furtada a eficácia social, não obstante haja eficácia jurídica, 

já que está desligada da realidade social, conduzindo-a a sua inaplicabilidade. 

                                                            
120 LASSALE, Ferdinad. O que é uma Constituição. 2. ed. Trad. Leandro Farina. São Paulo: Minelli, 2005, p. 
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121 Idem, p. 18. 
122 BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas – Limites e 
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Negando este condicionamento recíproco entre a realidade político-social e a Lei 

Fundamental, mas complementando a concepção de Lassale, Konrad Hesse parte da premissa 

de que a norma constitucional possui existência independentemente da realidade. Para ele, a 

eficácia das normas constitucionais não pode exceder as condições sociais históricas, e 

econômicas de seu tempo, no entanto, uma Constituição não deve se limitar aos “fatores reais 

do poder”, ela possui uma peculiar força normativa dirigida a ordenar e conformar a realidade 

político-social.123 

Em todo caso, a norma constitucional, será eficaz se ela for, obedecida e aplicada 

pela autoridade, porque se adapta à realidade fático-social e aos pontos de vista valorativos da 

sociedade que visa disciplinar, eis, aqui, o estudo epistemológico que averigua se há no 

preceito constitucional aquela correspondência com os fatos e valores. Na falta absoluta desta 

correspondência, haverá, como ensina Miguel Reale, um desgaste normativo, uma erosão por 

força do processo vital dos usos e costumes, que, transformando a norma, ajusta-a às 

necessidades da existência coletiva. 

Luiz Wanderley dos Santos faz interessante classificação acerca do fenômeno 

eficacial positivo do Direito na sociedade, apresentando os tipos de eficácia.124 Haverá (a) 

“eficácia total”, onde o poder constituinte elaborar preceitos constitucionais sem adiamentos 

de sua eficácia para ocasiões que mais lhe adequem e os destinatários normativos concretizam 

os efeitos jurídicos por eles visados, obedecendo-os. O poder constituinte e os órgãos públicos 

atuam, de acordo com a consciência social ou com o mundo fático. Essa contingência da 

efetividade político-normativa revela os valores positivos e a realidade social subjacente, que, 

por se apresentarem como dados referenciais, consistem em parâmetros para a concreção dos 

efeitos jurídicos almejados pela norma constitucional. De outro modo, quando o poder 
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constituinte, para atender questões políticas, adia, ou suspende, os efeitos do texto 

constitucional para o futuro ou quando emite norma constitucional que sabe da possibilidade 

de ser desobedecida, mas o faz, estar-se-á diante de uma (b) “eficácia parcial”. 

O fenômeno eficacial negativo, por sua vez, também se subdivide em (c) “total”, se 

nascer uma nova constituição por ato revolucionário, ou por nova Assembléia Constituinte, 

onde haverá outro Direito; e (d) “parcial”, quando a norma cai em desuso, onde prevalecerão 

sobre as normas positivas preexistentes. 

No que concerne às normas constitucionais e sua eficácia, inobstante o estudo aqui 

desenvolvido não seja tributário da ideia, há que se fazer breve incurso acerca da classificação 

atribuída, na doutrina brasileira, a José Afonso da Silva, para quem elas podem ser de 

“eficácia plena e aplicabilidade imediata”; de “eficácia contida e aplicabilidade imediata” e de 

“eficácia limitada e aplicabilidade mediata”.125 

As normas constitucionais classificadas como de “eficácia plena e aplicabilidade 

imediata” são aquelas que produzem todos os seus efeitos desde a entrada em vigor do texto 

legal que lhe traz, independentemente de complementação ou integração por norma 

infraconstitucional. Nas palavras de José Afonso da Silva, são as normas que recebem do 

constituinte normatividade suficiente à sua incidência imediata, isto é, não necessitam de 

providência normativa ulterior para serem aplicadas, situando-se predominantemente entre os 

elementos orgânicos da Constituição, criam situações subjetivas de vantagem ou vínculo que 

podem desde já serem exigíveis.126 São revestidas de todos os elementos necessários à sua 

executoriedade, tornando possível sua aplicação de maneira direta, imediata e integral, como 

por exemplo o dispositivo normativo inserto no art. 2º. da Constituição Federal que preceitua 

que “são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e 

o Judiciário”. 
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As de “eficácia contida e aplicabilidade imediata” se constituem naquelas que 

produzem a plenitude de seus efeitos, incidindo de forma imediata e podendo produzir todos 

os efeitos requeridos, mas que podem ter o seu alcance restringido por meios ou conceitos que 

permitem manter sua eficácia contida em certos limites e em dadas circunstâncias. Também 

têm aplicabilidade direta, imediata e integral, mas o seu alcance poderá ser reduzido em razão 

da existência na própria norma de uma cláusula expressa de redutibilidade ou em razão dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, segundo a quem se credita esta 

classificação.127 Porém, enquanto não materializado o fator de restrição, a norma tem eficácia 

plena. São exemplos dessa modalidade de norma constitucional os direitos insculpidos no art. 

5º., inciso LVIII, da CF128, onde se tem que o civilmente identificado não será submetido à 

identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Por sua vez, a Lei nº. 10.054/00 

(Lei de Identificação) restringiu esta norma constitucional129. O mesmo art. 5º, em seu inciso 

LVII130, determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória. Porém, o art. 35 da Lei nº. 6.368/76131 (Lei de Tóxicos) 

                                                            
127 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 

261. 
128 Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação 

criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei; [...].  
129 A Lei nº. 10.054/00 regulamentou inteiramente o supracitado inciso do art. 5º., enumerando de forma 

incisiva, os casos nos quais o civilmente identificado deve, necessariamente, sujeitar-se à identificação criminal, 

não constando, entre eles, a hipótese em que o acusado se envolve com a ação praticada por organizações 

criminosas. Com efeito, restou revogado o preceito contido no art. 5º da Lei nº 9.034/95, o qual exige que a 

identificação criminal de pessoas envolvidas com o crime organizado seja realizada independentemente da 

existência de identificação civil. (RHC 12965 / DF – Relator: Ministro Félix Fischer. Órgão Julgador: T5 - Data 

do Julgamento: 07/10/2003. Data da Publicação/Fonte: DJ 10.11.2003 p. 197). Agora, tem-se uma nova Lei, a 

Lei nº. 12.037/09, que, expressamente, revogou a Lei nº. 10.054/2000. Repetindo o dispositivo constitucional, o 

seu art. 1º  estabelece que o “civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nos casos 

previstos nesta Lei”.  
130 Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 

sentença penal condenatória; [...]. 
131 Art. 35. O réu condenado por infração dos artigos 12 ou 13 desta Lei não poderá apelar sem recolher-se à 

prisão. Parágrafo único. Os prazos procedimentais deste capítulo serão contados em dobro quando se tratar dos 

crimes previstos nos arts. 12, 13 e 14. (Incluído pela Lei nº 8.072, de 25.7.1990). 



 
 
 
 

 

determina que pessoa condenada pelo seu art. 12132 só poderá apelar quando se recolher à 

prisão. O referido artigo, por sua vez, foi recepcionado pela Constituição, de forma que a 

Súmula nº. 9 do Superior Tribunal de Justiça133 dispõe que a exigência da prisão provisória 

para apelar não ofende a garantia da presunção de inocência. 

Dessa feita, parte da doutrina considera mais adequada a classificação feita por 

Michel Temer, a qual denomina as “normas de eficácia contida” de “normas de eficácia 

restringível”134, pois, inobstante poderem ser aplicadas imediatamente, assim como 

acontecem com as denominadas “normas de eficácia plena”, elas podem ter a sua aplicação 

diminuída no futuro, ou seja, podem ser restringidas, e não contidas.  

O exemplo clássico desse tipo de norma é o artigo 5º, inciso XIII, da Constituição 

Federal de 1988135, que afirma que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.   

As normas constitucionais de “eficácia relativa”, “complementável” ou “dependente 

de complementação legislativa”, ainda conforme a doutrina clássica, capitaneada por José 

Afonso da Silva, conhecidas também como  “normas de eficácia limitada” ou “reduzida” são 

as que não produzem, somente com a entrada em vigor, seus efeitos essenciais, dependendo 

da integração da lei infraconstitucional, mediante norma ulterior que lhes desenvolva a 

eficácia. Não contém os elementos necessários à sua executoriedade, produzindo um efeito 

mínimo, ou seja, o efeito de vincular o legislador infraconstitucional às suas determinações.136 

                                                            
132 Art. 12. Importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda ou 

oferecer, fornecer ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, 

ministrar ou entregar, de qualquer forma, a consumo substância entorpecente ou que determine dependência 

física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; Pena - Reclusão, 

de 3 (três) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 50 (cinqüenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. [...]. 
133 STJ. Súmula nº. 9 - 06/09/1990 - DJ 12.09.1990. Prisão Provisória - Apelação - Presunção de Inocência. A 

exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. 
134 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 24. 
135 Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 

atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer; [...]. 
136 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 

266. 



 
 
 
 

 

Porém, enquanto não forem complementadas pelo legislador, a sua aplicabilidade é mediata. 

Após complementadas, tornam-se de eficácia plena. São comumentes exemplos delas o 

direito de greve preconizado pelo art. 37, VII, da CF137, com o que não se pode coadunar138.139  

A doutrina clássica, a guisa de complementação da teoria clássica de J. Afonso da 

Silva, ainda divide essas normas de eficácia reduzida em “normas de princípio programático” 

e “normas de princípio institutivo” ou “organizativo”. As normas programáticas, definidoras 

de um conteúdo social, buscam a interferência do Estado na ordem econômico-social, 

mediante prestações positivas, a fim de propiciar a realização do bem comum, através da 

consecução da democracia social. Estas normas,com especial enfoque às de caráter 

                                                            
137 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). [...] VII - o 

direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998). [...]. 
138 Aqui se faz breve incursão para esclarecer que não obstante o tema envolver uma série de questões 

estratégicas e orçamentárias diretamente relacionadas aos serviços públicos, a ausência de parâmetros jurídicos 

de controle dos abusos cometidos disfarçados de decisão integradora favorece que o legítimo exercício de 

direitos constitucionais seja afastado por um verdadeiro caos jurídico-institucional. O que se constata, pois, face 

a análise dos conceitos normativos dos art. 37, VII, conjugado com o art. 5º, LXXI, ambos da Constituição 

Federal de 1988, é o que direito de greve dos servidores públicos não estar a depender de qualquer 

regulamentação para que se tenha livre e pleno o seu exercício. Trata-se de um direito de “status” negativo que 

exige do Estado a sua abstenção e não a sua atuação, motivo pelo qual só se justifica a intervenção legislativa 

nesta seara se a mesma tiver o fito de tangenciar as situações conflituosas, em que litiguem os interesses dos 

servidores e os interesses públicos. Esta é a solução constitucionalmente obrigatória. Sendo a previsão do direito 

de greve dos servidores públicos inserta no art. 37, VII, suficiente à sua existência e exercício, como o é, 

inadequada é qualquer espécie de intervenção legislativa que exorbite o objetivo de dissolver conflitos de 

interesses. O contrário representa óbice ao livre acesso a direito fundamental de aplicabilidade imediata. E não 

apenas isso! Representa o comprometimento de sua existência! Observa-se, todavia, que o enfraquecimento do 

Estado neste ponto torna a Justiça o último refúgio legítimo para os indivíduos que vislumbram no exercício do 

seu direito uma forma de exercício da cidadania e, no ingresso no Judiciário, uma garantia de concretização de 

direitos.Importa destacar, por fim, que o caso em tela é bastante delicado e socialmente estratégico, de sorte que 

o Supremo Tribunal Federal deve atuar de forma a buscar um reequilíbrio dos princípios organizadores da vida 

social, fragmentada pelo flagrante descompasso entre os fatos sociais e o Direito, e não, como se constata, 

emendando as supostas lacunas de forma heroica (e meramente simbólica), sem, contudo, caminhar em direção 

ao verdadeiro Constitucionalismo, sob a pecha de ativismo judicial que, em muitos casos, distancia a Corte da 

solução constitucionalmente obrigatória, forma de fortalecimento dos valores republicanos no contexto das 

transformações sociais que elevaram a justiça a uma posição de destaque em nossa democracia. (Texto extraído 

de artigo científico, não publicado, apresentado à disciplina Garantias Constitucionais do Processo, lecionada 

pelo Prof. Dr. Leonardo Martins, no curso de Mestrado em Direito Constitucional da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte – UFRN, ano letivo 2013.2). 
139 Há que se intervir, neste ponto, para esclarecer que a ideia da classificação das normas quanto à sua eficácia, 

que compõe a doutrina clássica, capitaneada pelo Professor José Afonso da Silva, é mencionada pelo respeito à 

sua existência e à sua notoriedade no âmbito de que se trata, qual seja, a eficácia normativa. Porém, a pesquisa 

desenvolvida nesta dissertação não compartilha de suas conclusões, por não sujeitar a aplicabilidade das normas 

constitucionais a qualquer grau de eficácia que lhe comprometa a realização. Desta feita, não se coaduna com o 

entendimento clássico arraigado na doutrina constitucional e na consciência jurídica dos estudiosos do tema que 

dividem tal posicionamento, por acreditar que a norma constitucional válida é aplicável em qualquer 

cirscunstância, sem depender de concessão de graus de eficácia por qualquer motivo.   



 
 
 
 

 

programático, serão especificamente tratadas no item seguinte, motivo pelo qual não se faz 

aqui maiores digressões.140 

As institutivas são as de conteúdo organizativo e regulativo de órgãos e entidades, 

respectivas atribuições e relações institucionais. São elas que viabilizam ao legislador 

constituinte traçar esquemas gerais de estruturação e atribuições de órgãos, entidades ou 

institutos.141 

Na mesma esteira, Pontes de Miranda lenciona que nem todos os dispositivos da 

Constituição são aplicados com a simples feitura do texto constitucional, consignando a 

divisão das normas quanto à sua eficácia em: Quando uma regra para incidir se baste em si 

mesma, diz-se bastante em si, “self executing”, “self acting”, “self enforcing”. Quando haja 

necessidade uma regulamentação, sem a qual a norma não possa incidir e ser aplicada, diz-se 

não bastantes em si.142  

Todavia, há que se denotar que subjacente à insígnia da eficácia das normas 

constitucionais e a divisão com especial relevo na doutrina jurídica clássica, tem-se, hoje, que 

se volver à compreensão da imediata aplicabilidade de todas as normas constitucionais como 

um elemento indispensável ao modelo de compreensão do atual estágio do Direito, do que se 

impõe rejeitar, data vênia, a classificação tradicional das normas constitucionais quanto a sua 

eficácia realizada por José Afonso da Silva, especialmente no que concerne à concessão de 

mera “eficácia negativa” por ele conferida às normas de eficácia limitada, as ditas normas 

programáticas, na medida em que elas apenas (I ) estabelecem um dever para o legislador 

ordinário; (II) condicionam a legislação futura, com a conseqüência de serem 

inconstitucionais as leis ou atos que as ferirem; (III) informam a concepção do Estado e da 

sociedade e inspira a sua ordenação jurídica, mediante a atribuição de fins sociais, proteção 

                                                            
140 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 

273. 
141 Idem, p. 174. 
142 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários à Constituição de 1946. São Paulo: Max 

Limonad, 1953, p. 148. 



 
 
 
 

 

dos valores da justiça social e revelação dos componentes do bem comum; (IV) constituem 

sentido teleológico para a interpretação, integração e aplicação das normas jurídicas; (V) 

condicionam a atividade discricionária da Administração e do Judiciário; (VI) criam situações 

subjetivas, de vantagem ou desvantagem143. 

George Marmelstein, tratando da falência da teoria clássica das normas 

constitucionais em decorrência de seu grau eficacial (em especial às normas de eficácia 

limitada), desenvolvida por J. A. da Silva, salienta que são inúmeras as teorias desenvolvidas 

no sentido de superá-la, em prol da máxima efetividade constitucional, com destaque para as 

seguintes obras em língua portuguesa: Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador: 

Contributo para a Compreensão das Normas Constitucionais Programáticas (José Joaquim 

Gomes Canotilho); A Eficácia dos Direitos Fundamentais (Ingo Wolfgang Sarlet); O Direito 

Constitucional e a Efetividade de suas Normas (Luís Roberto Barroso); Desenvolvimento e 

Efetivação das Normas Constitucionais, (Sérgio Fernando Moro); e o Curso de Direito 

Constitucional (Paulo Bonavides - capítulo 17 -A interpretação dos Direitos Fundamentais). 

Pelos limites teóricos do presente estudo, restringe-se a citá-las, deixando de se debruçar 

analiticamente sobre as referidas obras que acentuam a força jurídica potencializada das 

normas constitucionais, apenas variando quanto à possibilidade de interferência judicial, 

concluindo, de um modo geral, que, dentro da “reserva do possível”, o cumprimento de toda 

norma constitucional pode ser exigido judicialmente, cabendo ao Judiciário, diante da inércia 

governamental na realização de um dever imposto constitucionalmente, proporcionar as 

medidas necessárias ao cumprimento do direito constitucional em jogo, com vistas à máxima 

efetividade da Constituição. 144   

                                                            
143 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 

264. 
144 LIMA, George Marmelstein. Crítica à Classificação de José Afonso da Silva acerca da Aplicabilidade e 

Eficácia das Normas Constitucionais. Disponível em: <http://www.georgemlima.xpg.com.br/critica.pdf>. 

Acesso em: 31 de mar. 2014. 

http://www.georgemlima.xpg.com.br/critica.pdf


 
 
 
 

 

Mas o que se deve entender exatamente como concretização do Direito e, em 

específico, da Constituição? Indubitavelmente, vale destacar as palavras didáticas de J. J. 

Gomes Canotilho145 ao dizer que a concretização da Constituição corresponde ao processo de 

densificação de regras e princípios constitucionais, processo este que vai do texto da norma 

para uma norma concreta, sendo este ainda um resultado intermediário, uma vez que o 

resultado final (a concretização, em si) apenas se alcançará com a descoberta da norma de 

decisão para a solução dos casos jurídico-constitucionais.146  

Para Marmelstein, concretizar a norma constitucional é simplesmente fazê-la se 

inserir no mundo real, dando-lhe vida, retirando-a do papel. É fazê-la gerar os efeitos nela 

previstos, efetivando-a. É, segundo ele, enfim, conseguir que ela deixe de ser mera lírica 

constitucional para se transformar em um elemento concreto na sociedade147.  

A concretização constitucional exige, além da atuação legislativa, a atuação do 

Judiciário através de normas de decisão que sejam produzidas para dizer o caso e não para 

serem vistas, num movimento propagandístico aparentemente inovador, cuja qualidade é 

subtraída em nome do conforto. Nesse momento, a concretização das normas ganha um novo 

“status”, um novo paradigma.  

                                                            
145 Com seus ensinamentos, numa acepção, no mínimo inovadora, informa aos estudiosos do Direito a “morte da 

Constituição Dirigente”. No entanto, a distância entre os constitucionalismos brasileiro e português, fizeram com 

que os estudos de Canotilho não se acondicionassem perfeitamente à realidade brasileira e aos anseios vividos 

pela sociedade brasileira, o que não extrai a relevância das obras de Canotilho para o constitucionalismo 

brasileiro, que, sem dúvida, contribuiu significativamente para a discussão sobre a vinculação do legislador aos 

fins constitucionais também no Brasil. (Ver COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda (Org.). Canotilho e a 

Constituição Dirigente. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.) George Marmelstein assevera que as observações 

feitas por Canotilho no prefácio da 2ª edição do livro referido não se aplicariam adequadamente ao 

constitucionalismo brasileiro, já que, aqui, ainda não há a supremacia do direito internacional/comunitário sobre 

o direito interno. De qualquer modo, a estrutura ambígua do texto utilizado no prefácio não deixa de ser um 

“prato cheio” para os que, influenciados pela ideologia neoliberal, defendem a desconstitucionalização e 

desregulação dos direitos sociais, econômicos e culturais, mesmo sendo totalmente diversas as realidades 

portuguesa e brasileira. (LIMA, George Marmelstein. Crítica à Classificação de José Afonso da Silva acerca 

da Aplicabilidade e Eficácia das Normas Constitucionais. Disponível em: 

<http://www.georgemlima.xpg.com.br/critica.pdf>. Acesso em: 31 de mar. 2014.) 
146 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 2003, p. 

1201. 
147 LIMA, George Marmelstein. Crítica à Classificação de José Afonso da Silva acerca da Aplicabilidade e 

Eficácia das Normas Constitucionais. Disponível em: <http://www.georgemlima.xpg.com.br/critica.pdf>. 

Acesso em: 31 de mar. 2014. 
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Em outras palavras, salienta Canotilho, uma norma jurídica só adquire 

normatividade, verdadeiramente, diante de um caso jurídico, ou seja, através da sua aplicação 

ao caso jurídico a decidir; seja mediante a concretização legislativa, a concretização judicial 

ou através da prática de atos individuais pelas autoridades – concretização administrativa. Em 

qualquer dos casos, uma norma jurídica que era potencialmente normativa ganha uma 

normatividade atual e imediata através da sua passagem à norma de decisão que regula 

concreta e vinculativamente o caso carecido de solução normativa.148 É o que aqui se 

denomina de trasmudação da norma da sua abstração para o mundo fático do indivíduo, sem, 

contudo, degradar o ambiente jurídico pelo qual há que passar, necessariamente, neste 

processo de transmudação. 

A respeito da concretização normativa da Constituição, Agassiz Almeida Filho 

averba que o pressuposto básico da concretização constitucional é a abertura da 

Constituição149. No sentido de que este documento institucional apresenta temas vagos, 

referências a padrões ou condutas cuja concretização depende essencialmente das ideias do 

momento, de modo que aos juízes e legisladores cabe uma complementação ou concretização 

posteriores, deslocando a regra para que a Constituição caminhe na direção da abertura 

semântica de suas normas e, desse modo, possa, equanimemente, ser aplicada ao destinatário. 

Inobstante este posicionamento, o Almeida Filho aponta também as dificuldades 

decorrentes desta teoria da abertura das normas constitucionais, ponderando a falta de 

densidade do dispositivo constitucional que resvala numa dose aparentemente elevada de 

subjetivismo, em razão da amplitude da margem de atuação judicial, e o vazio material que 

esta abertura parece produzir.  

                                                            
148 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 2003, p. 

1221. 
149 ALMEIDA FILHO, Agassiz. Dignidade da Pessoa Humana: Fundamentos e Critérios Interpretativos. 

São Paulo: Malheiros, 2010, p. 231. 



 
 
 
 

 

Acerca desse risco, entende Gomes Canotilho que a “Teoria da Constituição Aberta” 

ou avança para uma teoria material temporalmente adequada – quer quanto à extensão de sua 

legitimidade, quer quanto à consciência de seus limites – ou corre risco de, no fundo, estar a 

defender a perda da legitimidade normativo-constitucional em proveito de uma função de 

direção fático-política.150 

Isto posto, pode-se dizer que é determinante que a concretização normativa da 

Constituição se baseia (deve se basear) em um claro substrato material, uma espécie de 

conteúdo axiológico e normativo conectado com a Constituição e com a vontade popular que 

a legitima.151 

As regras de Direito, portanto, consistem na atribuição de efeitos jurídicos aos fatos 

da vida, dando-lhes um peculiar modo de ser. A incidência de uma norma legal sobre 

determinado suporte fático o converte em fato jurídico e este necessita de normatividade, 

independentemente de ser classificado como seja. 

Assim, a ausência, a deficiência ou a insuficiência dos elementos que constituem os 

pressupostos materiais de incidência da norma impedem o ingresso do ato no mundo jurídico. 

Todavia, não basta à norma que existe o ato. Impõem-se a verificação de validade, o que 

Barroso denomina de um segundo momento de apreciação da norma, onde serão averiguados 

os elementos do ato, quais sejam, os atributos e requisitos que a lei lhe definiu como 

necessários para serem considerados perfeitos. 152 Pela teoria clássica, em que normas 

constitucionais têm graus de eficácia diferenciados, ainda haveria um terceiro momento de 

apreciação da norma, onde se averiguaria qual espécie de eficácia essa norma possui. No 

entanto, em franca oposição à referida teoria, data vênia, rechaça-se a existência desta, tendo 

                                                            
150 CANOTILHO, J. J. Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo para a 

compreensão das normas constitucionais programáticas. Coimbra: Almedina, 2001, p. 148. 
151 ALMEIDA FILHO, Agassiz. Dignidade da Pessoa Humana: Fundamentos e Critérios Interpretativos. 

São Paulo: Malheiros, 2010, p. 233. 
152 BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas – Limites e 

Possibilidades da Constituição Brasileira. 9. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p 81. 



 
 
 
 

 

em vista que, como antes dito, as normas constitucionais são dotadas de máxima efetividade, 

merecendo concretização independemente de apreciação de grau eficacial. 

A eficácia dos atos jurídicos consiste, pois, na sua aptidão para a produção de efeitos, 

para a irradiação das consequências que lhe são próprias. Conforme entende Luís Roberto 

Barroso, eficaz é o ato idôneo para atingir a finalidade para a qual foi gerado153. Porém, data 

vênia, é mister o respeito ao procedimento e às prescrições legais, sob pena de se voltar a 

justificar os meios pelos fins. 

Todas as normas, por sua simples condição de dispositivo normativo, entretanto, 

possuem normatividade e devem ser aplicáveis nos limites objetivos de seu teor normativo, 

sem se apegar aos propagados graus de eficácia normativa, inerentes à doutrina clássica do 

direito constitucional que insiste em dividir as normas constitucionais entre as que tem maior 

ou menor eficácia, aplicabilidade direta ou indireta.  

Isto porque não se deve atribuir a uma cláusula da Constituição valor meramente 

moral, ou de definidor de programas e diretrizes, vez que todas têm força imperativa de 

regras, ditadas pela soberania nacional ou popular aos seus órgãos154, prontas a serem 

imediatamente aplicadas ao caso concreto, exigindo, quando for o caso, a prestação positiva 

do órgão estatal competente, seja o legislativo ou judiciário e até executivo, quando da 

concretização legal administrativa.  

Em sentido paradoxal, enfatizando a capacidade de as leis produzirem seus efeitos, 

todos os holofotes se ocuparam de iluminar a classificação da norma quanto à sua eficácia 

para se vislumbrar a possibilidade e limites de sua aplicação, deixando-se de lado a cogitação 

de saber se estes efeitos efetivamente se produzem, ou seja, se o Direito está sendo realizado, 

desempenhando concretamente sua função social, o que representa no mundo dos fatos a 

                                                            
153 BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas – Limites e 

Possibilidades da Constituição Brasileira. 9. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 82. 
154 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 

5. 



 
 
 
 

 

materialização dos preceitos legais e “simboliza a aproximação, tão íntima quanto possível, 

entre o ‘dever-ser’ normativo e o ‘ser’ da realidade social”155, o que, de fato, importa.  

Em arremate, Barroso compendia algumas considerações, deixando assentado que a 

perspectiva de um Direito Constitucional timbrado pela efetividade conduz aos seguintes 

pressupostos: (a) a Constituição, sem prejuízo de sua vocação prospectiva e transformadora, 

deve conter-se em limites de razoabilidade no regramento das relações de que cuida, para não 

comprometer o seu caráter normativo da realidade social; (b) as normas constitucionais têm 

sempre eficácia jurídica, são imperativas e sua inobservância espontânea enseja aplicação 

coativa; (c) as normas constitucionais devem estruturar-se e ordenar-se de tal forma que 

possibilitem a pronta identificação da posição jurídica em que investem os jurisdicionados; 

(d) tais posições devem ser resguardadas por instrumentos de tutela adequados, aptos à sua 

realização prática.156 

Desta maneira, está a prática judicial, na atividade essencial de concretização da 

norma constitucional, obrigada à uma reflexão hermenêutica e metódica explícita, no sentido 

de repensar os próprios fundamentos utilizados e os debater amplamente em busca da melhor 

alternativa à norma de decisão, de modo que demonstre uma reflexão e uma escolha 

consciente não-arbitrária do caminho de concretização trilhado.  

Isto porque a abertura da Constituição (dinâmica jurídico-política do poder 

constituinte e a elaboração de uma Teoria Aberta da Constituição), defendida por Agassiz 

Almeida Filho, precisa ser limitada pela racionalidade constitucional, estando aberta aos 

influxos da história, tanto por causa das alterações jurídico-políticas reclamadas pela evolução 

                                                            
155 BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas – Limites e 

Possibilidades da Constituição Brasileira. 9. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 83. 
156 Idem, p. 86. 



 
 
 
 

 

das expectativas jurídicas da comunidade, como em virtude da ampla gama de vetores 

culturais e axiológicos que coexistem em um mesmo espaço social.157 

A concretização legislativa da Constituição, por sua vez, está vinculada aos 

mecanismos do Estado Constitucional158 para fazer valer a vontade popular, convindo afirmar 

que as distorções legislativas eventualmente criadas para atender as expectativas das minorias 

políticas devem ser sanadas por uma concretização judicial da Constituição pautada nos 

dispositivos legais pertinentes, na facticidade do caso e amparada no arcabouço axiológico-

principiológico inaugurado pela Constituição de 1988, sem, contudo, levar à cume o 

tendencioso subjetivismo (supostamente) decorrente da abertura constitucional. Alerta-se, 

aqui, para o risco iminente de a hermenêutica se tornar uma metateoria do fenômeno da 

interpretação, dada à sua proximidade para com os aspectos retóricos da linguagem. 

Marco Aurélio Marrafon ordinariza essa problemática e afirma que tal é muito 

comum, exemplificando as teorias da argumentação na linha levada à cume por Robert Alexy. 

A argumentação, por sua vez, oferece uma dimensão ôntica à hermenêutica, que, atuando 

como limite, proíbe-lhe a assunção de qualquer compreensão, do mesmo modo que é, ela 

mesma, também um limite à pretensão de universalidade da retórica-argumentativa.159 

Esse é um dos modelos de realização do princípio democrático: a criação de critérios 

objetivos através dos quais vai guiar-se o processo político, sem deixar de lado, obviamente, a 

dimensão individual, que sempre é necessário ter em conta no momento de aplicar as normas 

constitucionais.160 

                                                            
157 ALMEIDA FILHO, Agassiz. Dignidade da Pessoa Humana: Fundamentos e Critérios Interpretativos. 

São Paulo: Malheiros, 2010, p. 234.  
158 Cuida-se de um sistema normativo fundamental do Estado Moderno, surgido paralelamente ao Estado 

Democrático. Foi ele fruto da evolução natural das idéias democráticas que surgiram na Europa e América do 

Norte, consolidando os direitos dos homens e cidadãos e a forma e funções do Estado em um texto que servisse 

de pilar de toda ordem jurídica, social e política de um Estado. 
159 MARRAFON, Marco Aurélio. A questão da consciência histórica na obra “verdade e método” e suas 

implicações na (teoria da) decisão judicial. In: STEIN, Ernildo; STRECK, Lênio (Org.). Hermenêutica e 

Epistemologia. 50 anos de verdade e método. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 53. 
160 ALMEIDA FILHO, Agassiz. Dignidade da Pessoa Humana: Fundamentos e Critérios Interpretativos. 

São Paulo: Malheiros, 2010, p. 235-236. 



 
 
 
 

 

Afinal, é a eficácia real das normas constitucionais que legitima a soberania popular, 

esta que para se realizar necessita que todo o povo, não obstante suas particulares 

expectativas, enxergue na Norma Ápice uma referência normativa materialmente justa e 

concretamente realizável, sob pena de se abrir ainda e sempre mais o fosso que distancia a 

norma e a realidade constitucional, maculando de ineficácia as normas constitucionais.  

Mas, a dúvida que move a pesquisa é desvelar até que ponto esta problemática que 

degrada o ambiente constitucional, a partir da inconteste existência de um vácuo entre a 

norma constitucional e a sua efetiva materialização na realidade social, promovida por 

institutos “oficializados” pela dogmática constitucional (regras e princípios, normas 

programáticas, graus de eficácia, dignidade da pessoa humana, enfim) é uma disfunção 

natural do sistema ou um mecanismo provocado por ele (o sistema) com finalidades diversas. 

  

3.3 NORMAS CONSTITUCIONAIS PROGRAMÁTICAS E DISCURSOS 

IDEOLÓGICO-SIMBÓLICOS 

 

Antes de adentrar no mérito da questão a que se propõe o presente tópico relativo à 

(in)aplicabilidade das normas programáticas como meio de intensificação de discursos 

ideológico-simbólicos, faz-se preciso discorrer brevemente acerca do núcleo da denominada 

norma programática. 

Normas programáticas são normas constitucionais, ditas pela teoria clássica das 

normas constitucionais, levada a cabo por José Afonso da Silva, de eficácia jurídica limitada 

ou reduzida, como acima visto, voltadas a instituir valores intrínsecos da sociedade e ao ser 

humano, introduzidas na Constituição como resultado de um conflito de interesses, “ausentes” 

os efeitos da aplicabilidade imediata, posto que são o que José Maviael Élder Fernandes de 



 
 
 
 

 

Souza, em estudo sobre o tema, chama de “tópicos de planejamento”161, ou seja, é a intenção 

do legislador de se referir a determinada matéria sem, no entanto, se aprofundar na mesma.  

Para Pontes de Miranda, as regras jurídicas programáticas são aquelas em que o 

legislador apenas traça linhas diretoras, pelas quais se hão de orientar os Poderes Públicos, 

sujeitas as quais estão a legislação, a execução e a própria Justiça.162 

José Afonso da Silva, aceitando as linhas fundamentais da doutrina posta nos 

sucessivos ensaios de Crisafulii, concebe como programáticas as normas constitucionais nas 

quais o legislador se limitou a traçar os princípios a serem cumpridos pelos seus órgãos 

competentes, como programas das respectivas atividades, visando à realização dos fins sociais 

do Estado, em vez de regular, direta e imediatamente, determinados interesses.163 

O problema doutrinário que ainda se coloca, em decorrência da forte acepção 

arraiagada na doutrina clássica da teoria das normas constitucionais, é em que momento essas 

normas passam a vigorar: no momento em que começa a vigorar a Constituição ou quando da 

emissão da norma ordinária ou complementar integrativa? Com que finalidade o legislador 

constituinte inseriu na estrutura (normativa) da Constituição normas dessa espécie? A 

compreensão das respostas a estas indagações são de fundamental relevância para o deslinde 

do presente estudo, tendo em vista a possibilidade de se constituírem uma espécie mecanismo 

do fenômeno conhecido como “legislação simbólica”. 

                                                            
161 SOUZA, Maviael Élder Fernandes de; VAZ, Alana Natasha Mendes Pereira Martins. Normas 

Constitucionais Programáticas: eficácia e juridicidade das normas programáticas da Constituição 

Federal. Disponível em: <http://dc176.4shared.com.doc/Aag9HsvM/preview.html>. Acesso em: 15 ago. 2012.    
162 MIRANDA, Jorge. Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1 de 1969. Tomo I. São Paulo: 

RT, 1970, p. 126-127.  
163 Vezio Crisafulli, jurista e constitucionalista italiano da segunda metade do século XX, esclarece por completo 

em que consiste a norma programática: “(...) no regulan desde el principio e inmediatamente das relaciones y 

situaciones a que se refierem, sino que ordenan comportamientos públicos destinados a sua vez a incidir sobre 

tales matérias; estabelecen lo que los gobernantes deberán o podrán hacer (y viceversa lo que no podrán hacer) 

respecto a determinados objetos”. (CRISAFULLI, Vezio. La Costituzione e lê sue disposizioni di principio. 

Milão: Dott. A. Giuffrè Editore, 1952, p. 89.) 

http://dc176.4shared.com.doc/Aag9HsvM/preview.html


 
 
 
 

 

As normas constitucionais de princípio institutivo164, já conceituadas, podem ser 

impositivas ou facultativas. Consigna José Afonso da Silva que as primeiras, impositivas, são 

as que determinam ao legislador, em termos peremptórios, a emissão de uma legislação 

integrativa, e cita vários exemplos: A ocupação e utilização das faixas de fronteiras serão 

reguladas em lei (art. 20, § 2º, CF)165; Lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do 

Distrito Federal, das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar (art. 32, § 4º, 

CF)166; a Lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos Territórios (art. 33, 

CF)167; a Lei disporá sobre a criação, estruturação e atribuições dos Ministérios (art. 88, 

CF)168; a Lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República (art. 90, § 

2º, CF)169; a Lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos Tribunais Regionais 

Federais e determinará  sua jurisdição e sede (art. 107, § 1º, CF)170, entre outras facilmente 

disseminadas na Constituição.171  

                                                            
164 As que, ao lado das de princípio programático, constitui bifurcação das normas constitucionais de eficácia 

limitada, em conformidade com a teoria clássica das normas constitucionais, capitaneada por José Afonso da 

Silva que as entende como “aquelas através das quais o legislador constituinte traça esquemas gerais de 

estruturação e atribuições de órgãos, entidades ou institutos, para que o legislador ordinário os estruture em 

definitivo, mediante lei.” (SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009, p. 126). 
165 Art. 20. São bens da União: [...] § 2º - A faixa de até cento e cinqüenta quilômetros de largura, ao longo das 

fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do território 

nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. [...]. 
166 Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger- se-á por lei orgânica, votada em dois 

turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, 

atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] § 4º - Lei federal disporá sobre a utilização, pelo 

Governo do Distrito Federal, das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar. [...]. 
167 Art. 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos Territórios. [...]. 
168 Art. 88. A lei disporá sobre a criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública. (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001). 
169 Art. 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre: I - intervenção federal, estado de defesa e 

estado de sítio; II - as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. § 1º - O Presidente 

da República poderá convocar Ministro de Estado para participar da reunião do Conselho, quando constar da 

pauta questão relacionada com o respectivo Ministério. § 2º - A lei regulará a organização e o funcionamento do 

Conselho da República. [...].  
170 Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando 

possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e 

menos de sessenta e cinco anos, sendo: I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva 

atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de dez anos de carreira; II - os demais, 

mediante promoção de juízes federais com mais de cinco anos de exercício, por antiguidade e merecimento, 

alternadamente. [...]. 
171 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p 

127. 



 
 
 
 

 

As segundas, facultativas, também denominadas permissivas, não impõem uma 

obrigação, limitando-se a dar ao legislador ordinário a possibilidade de instituir ou regular a 

situação nelas delineada, para o que se tem os seguintes exemplos: Lei complementar poderá 

autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste 

artigo (art. 22, parágrafo único, CF)172; a Lei estadual poderá criar, mediante proposta do 

Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual (...) (art. 125, § 3º)173; a Lei poderá instituir 

outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido 

o disposto no art. 154, I, CF174 (art. 195, § 4º, CF)175 176, entre outras. 

Contudo, a observação que se faz na prática constitucional demonstra que a 

obrigatoriedade inerente às normas constitucionais de princípio institutivo impositivas, é de 

pequena eficácia, visto que, ao menos juridicamente, não se pode constranger o legislador a 

legislar, nem mesmo naqueles casos em que lhe é prefixado um prazo, tratando-se tal 

obrigatoriedade de uma obrigação política e não jurídica, como sugere José Afonso da 

Silva.177  

Trazendo a questão a lume, Jorge Miranda conceitua as normas programáticas como 

as que possuem aplicação diferida, e que mais que comandos-regras, explicitam comandos-

                                                            
172 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar 

os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. 
173 Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] § 

3º. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual, constituída, 

em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal 

de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil 

integrantes. (Alterado pela EC-000.045-2004) [...]. 
174 Art. 154. A União poderá instituir: I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, 

desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta 

Constituição; [...]. 
175 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da 

lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

e das seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998) [...] § 4º - A lei poderá 

instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto 

no art. 154, I. [...]. 
176 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 

127-128. 
177 Idem, p. 130. 



 
 
 
 

 

valores, conferindo elasticidade ao ordenamento constitucional.178 Segundo ele, essa categoria 

normativa destina-se especialmente ao legislador que, discricionariamente, opta pela 

ponderação do tempo e dos meios em que vêm revestidas de plena eficácia. 

A cultura que se mantem de que essas normas não consentem aos cidadãos que as 

invoquem de forma imediata, eleva sobremaneira as demandas que se submetem ao 

Judiciário, no intuito de se obter o seu cumprimento, o que consagra a sua equivocada 

natureza de mera expectativa, muito mais que de verdadeiros direitos subjetivos, a exemplo 

dos demais inscritos na Constituição. 

Neste ponto, importa realçar, sobretudo, além do aspecto conceitual, o papel das 

normas programáticas na ordem jurídica brasileira e, principalmente, no regime político do 

país. 

A bem da verdade, essas normas revelam um compromisso entre as forças políticas 

liberais e tradicionais e as reivindicações populares de justiça social. A Constituição vigente 

se revela, do ponto de vista dos fins sociais do Estado, mais progressista do que as que lhe 

antecederam, sendo possível indicar as denominadas normas programáticas (supostamente) 

nela contidas nos Títulos VII e VIII (Da Ordem Econômica e Financeira e Da Ordem Social), 

delas se tendo, igualmente, exemplos em outros lugares.  

Disso facilmente se percebe que estas normas estão indissociavelmente ligadas ao 

programa de um Estado Social e, por conseguinte, à implementação do rol dos direitos 

sociais. Construídas para viabilizar a postura intervencionista estatal, com o intuito de 

concretizar os valores da igualdade material de forma a propiciar aos cidadãos condições 

mínimas de existência, acabou por promover uma falsa sensação de conformação dos anseios 

sociais à normatividade constitucional e a acomodação do legislador constitucional, deixando 

enfocar unicamente seu caráter teleológico, na medida em que se lhe retirou a normatividade. 

                                                            
178 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. 4. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1990, p. 218. 



 
 
 
 

 

A doutrina clássica ao lhe atribuir uma (suposta) natureza de eficácia limitada, 

restringiu indiscriminadamente sua aplicação à dependência da emissão de uma ulterior 

norma infraconstitucional, em que o legislador ordinário, integrando-lhe a eficácia, mediante 

lei ordinária lhes conferiria capacidade de execução em termos de regulamentação daqueles 

interesses visados. Em que peso o contexto histórico, social e político vigente à época da da 

sua construção, essa doutrina não mais encontra respaldo nos dias de hoje, merecendo ser 

“revista”.  

Isto porque na condição de princípios gerais instituidores de toda a ordem jurídica, as 

assim chamadas normas programáticas estão na base do regime político do país, 

determinando, pelo Direito, os fins sociais da política estatal, através (da atuação) de 

programas de intervenção na ordem econômica e social, com vistas à realização da justiça 

social e do bem comum. A problemática se dá quando se constata que os tais programas de 

intervenção não existem ou existem muito aquém do necessário. Neste ponto, importa 

retornar a pergunta antes feita acerca da finalidade da inserção de normas desta espécie no 

ordenamento, já que destituídas de eficácia.   

Nesta senda, Marcelo Neves, debruçando-se sobre o tema, assevera que a respeito da 

possibilidade jurídica de aplicação da norma, pouco importa o sentido jurídico-dogmático 

acerca da lei, mas, sim, a análise da problemática da eficácia em sentido empírico179, isto é, a 

conformidade das condutas dos destinatários à norma. 

Consoante o acima delineado acerca da eficácia e da aplicabilidade das normas 

reconhecidas como de princípios programáticos, cabe questionar: Até onde vai o interesse do 

legislador ou do administrador em colocar em prática as políticas públicas exigidas pelos 

preceitos constitucionais programáticos?  

                                                            
179 NEVES, Marcelo. A Constitucionalização Simbólica. São Paulo: Fontes, 2007, p. 43.  



 
 
 
 

 

É inconteste que tais dispositivos são, sobremaneira, mais suscitados em razão de 

fins políticos, por apresentarem conteúdo mais aberto do que as demais normas 

constitucionais. Não raro se vê interesses políticos a deturparem o real sentido das normas 

com o fito de imunizar o sistema político e amenizar conflitos, recebendo, assim, em 

contrapartida, e num primeiro momento, a lealdade das massas. 

Disso resulta a evidência, em alguns casos, da incompatibilidade do Direito com a 

Constituição e de um sistema político que sobrepuja o sistema jurídico, quebrando o 

acoplamento estrutural e impediante a reciprocidade das influências abrindo espaço para 

ingerências não mediatizadas e para a prevalência do código de Poder no Direito. Num 

segundo momento, promove e estimula a descrença generalizada nos dois sistemas, uma vez 

que as normas programáticas são objeto de constante evocação com o intuito de construir uma 

suposta imagem de concretização dos ideais exigidos pela sociedade, ainda que estes 

permaneçam inobservados e inservíveis, em grande parte, e mesmo quando compõem uma 

decisão judicial, não conseguem se ressentir na prática dos indivíduos. 

Isto porque o processo de concretização normativa sofre bloqueios em toda e 

qualquer situação na qual o conteúdo do texto legal abstratamente positivado é rejeitado, 

desconhecido ou desconsiderado nas integrações concretas dos cidadãos, grupos, órgãos 

estatais, organizações, etc.180  

Assim, inobstante diuturnamente lhes seja furtada a devida importância, as normas 

constitucionais denominadas de programáticas, imprescindem de mecanismos garantidores de 

sua observância, especialmente em razão da previsão constitucional do §1º. do art. 5º., CF181, 

pelo qual têm aplicabilidade imediata as normas definidoras de direitos e garantias 

                                                            
180 NEVES, Marcelo. A Constitucionalização Simbólica. São Paulo: Fontes, 2007, p. 47. 
181 Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: § 1º. - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata. [...]. 



 
 
 
 

 

fundamentais, sob pena de se estar legitimando um grave contrassenso e retrocesso 

constitucional.  

Há que se reconhecer que todas as normas constitucionais apresentam plena eficácia 

e aplicabilidade, sem, contudo, aceitar, que hajam gradações a infirmar essa conformação, 

como quer a classificação clássica proposta por José Afonso da Silva, data vênia, ao asseverar 

que a Constituição Federal de 1988 contém regras de diversos tipos, função e natureza,182 

algumas plenamente eficazes e de aplicabilidade imediata, outras de eficácia reduzida, 

dependentes de legislação integradora de sentido que atue na sua incidência. 

De outro modo, importa cabível a distinção feita por Michel Temer entre eficácia 

social e eficácia jurídica das normas constitucionais.183 A primeira se verifica na hipótese de a 

norma vigente, isto é, com potencialidade para regular determinadas relações, ser 

efetivamente aplicada a casos concretos. A segunda, por sua vez, significa que a norma está 

apta a produzir efeitos na ocorrência de relações concretas, mas já produz efeitos jurídicos na 

medida em que a sua simples edição resulta na revogação de todas as normas anteriores que 

com ela conflitam. 

Contudo, a despeito das didáticas classificações formuladas pela doutrina, certo é que 

as normas ditas de caráter programático, por serem normas constitucionais, têm a mesma 

força eficacial que todas as demais e ainda podem ser judicialmente exigidas mediante a 

utilização de mecanismos que a própria Constituição Federal de 1988 cuidou de prever, 

quando da sua inobservância ou omissão, são eles o Mandado de Injunção, insculpido no art. 

5º., inciso LXXI184; a Ação de Inconstitucionalidade por Omissão, tratada no art. 103, § 2º185 

                                                            
182 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 

47.  
183 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 15. ed., São Paulo, Malheiros, 1999, p. 23.  
184 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma 

regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes 

à nacionalidade, à soberania e à cidadania; [...]. 



 
 
 
 

 

e a Iniciativa Popular, resguardada pelo art. 14, inciso III186, todos da Constituição Federal, os 

quais deixam de ser analisados um a um por não constituírem objeto do estudo.  

Todavia, importa denotar que esses instrumentos foram por bom tempo reduzidos em 

sua significância e seus efeitos mitigados, estando hoje em processo de evolução do 

reconhecimento de sua utilidade. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, afamado 

guardião da Lei Maior, ao apreciar o Mandado de Injunção nº. 107 (sessão de 23 de novembro 

de 1989)187 tolheu, em grande proporção, a eficácia de um destes instrumentos. Isso porque 

atribuiu ao mandado de injunção os mesmos efeitos que tem a ação de inconstitucionalidade 

por omissão, a saber, a de meramente declarar a mora do Legislativo, obstaculizando a 

eficácia de importantes preceitos constitucionais, em interpretação veementemente refutada 

pela melhor doutrina. Ressalte-se que o entendimento exarado logo após o advento da 

Constituinte de 1988, ainda foi mantido pela Corte Constitucional, que insistiu em adotar uma 

posição tradicionalista que não solucionava a questão da ineficácia das chamadas normas 

                                                                                                                                                                                          
185 Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) [...] § 2º - Declarada a inconstitucionalidade por 

omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a 

adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias. [...]. 
186 Art. 14 - A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor 

igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: (Regulamentado pela L-009.709-1998): I – plebiscito; II – 

referendo; III – iniciativa popular. [...]. 
187 Em 23 de novembro de 1989, o Pleno do STF julgou procedente o MI 107/DF, de relatoria do Min. Moreira 

Alves, reconhecendo que, em caso de mora do Congresso Nacional, deveria o Poder Judiciário comunicar a 

existência dessa omissão ao órgão estatal inadimplente, para que este cumprisse aquilo que fosse necessário. A 

partir deste julgamento, a Suprema Corte consagrou a teoria não concretista, exigindo apenas que o Poder 

Judiciário informe, mediante declaração, o Poder Legislativo quanto à omissão constitucional. Leia-se, a 

propósito, parte da ementa no que interessa: “Mandado de Injunção. Questão de ordem sobre sua 

autoaplicabilidade, ou não em face dos textos da Constituição Federal relativos ao Mandado de Injunção, e ele 

ação outorgada ao titular de direito, garantia ou prerrogativa a que alude o artigo 5º, LXXI, dos quais o exercício 

esta inviabilizado pela falta de norma regulamentadora, e ação que visa a obter do Poder Judiciário a declaração 

de inconstitucionalidade dessa omissão se estiver caracterizada a mora em regulamentar por parte do poder, 

órgão, entidade ou autoridade de que ela dependa, com a finalidade de que se lhe de ciência dessa declaração, 

para que adote as providências necessárias, a semelhança do que ocorre com a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão [...].” (BRASIL. Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal. MI 107/DF. 

Impetrante: J E T L. Impetrado: Presidente da República. Relator: Min. Moreira Alves. Brasília, DF, 23/11/1989. 

Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 23 set. 2013.) 

http://www.stf.jus.br/


 
 
 
 

 

constitucionais de eficácia limitada188, em franca representação de retrocesso e desrespeito 

para com as necessidades sociais, amparadas pela Constituição. 

Recentemente, pois, a Suprema Corte alterou sua jurisprudência adotando em vários 

julgados uma posição concretista189, em detrimento da posição não concretista, antes adotada, 

a qual defendia que a única consequência decorrente do mandado de injução era a ciência ao 

poder omisso. A corrente concretista, por sua vez, adota o entendimento de que este remédio 

constitucional deve permitir concretamente o exercício do direito. A posição concretista ainda 

divide-se em “individual” e “geral”, onde à primeira se concede efeitos “inter partes” e à 

segunda, “erga omnes”.  

Destarte, escorada sob o vacilo da jurisprudência, pois, intensifica-se a produção de 

discursos dissimulados que produzem notória satisfação ideológico-simbólica. Embora 

ausente a real aplicabilidade e apesar de a presença destas espécies normativas na 

Constituição Federal contribuírem à conscientização da sociedade civil e ao estabelecimento 

de uma ordem, é inevitável perceber que, na tentativa de pregar o bem comum e a justiça 

social, “tais normas dissimulam a manutenção do “status quo” à medida que fazem 

transparecer a falsa imagem de um Estado que atua conforme a propulsão advinda das 

                                                            
188 O Supremo Tribunal Federal tradicionalmente adotou a posição não concretista na ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão e no mandado de injunção declarando a mora e o poder omisso. A este 

respeito, colaciona-se parte de um julgado: “(...) Mas a decisão judicial, no caso, se limitará a dar ciência ao 

Poder competente para as providências cabíveis. Não pode obrigar a produção da medida supridora da omissão, 

mormente se a medida requerida for lei. Esta é ato político, por excelência. Depende da vontade discricionária do 

legislador, a quem cabe decidir do seu conteúdo e do momento de sua produção.” (BRASIL. Tribunal Pleno do 

Supremo Tribunal Federal. ADI 1484-DF. Impetrado: Presidente da República. Relator: Min. Celso de Mello. 

Brasília, DF, 21/18/2011. Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 23 set. 2013.)  
189 O Tribunal julgou três mandados de injunção impetrados, respectivamente, pelo Sindicato dos Servidores da 

Polícia Civil no Estado do Espírito Santo - SINDIPOL, pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do 

Município de João Pessoa - SINTEM, e pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado do Pará 

- SINJEP, em que se pretendia fosse garantido aos seus associados o exercício do direito de greve previsto no art. 

37, VII, da CF (“Art. 37. ... VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei 

específica;”). O Tribunal, por maioria, conheceu dos mandados de injunção e propôs a solução para a omissão 

legislativa com a aplicação, no que couber, da Lei 7.783/1989, que dispõe sobre o exercício do direito de greve 

na iniciativa privada. (BRASIL. Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal. MI 670/ES, MI 708/DF e MI 

712/PA. Relatores: Min. Maurício Corrêa, Min. Gilmar Mendes e Min. Eros Grau. Brasília, DF, 25/10/2007. 

Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 23 set. 2013. MI 708/DF.) 

http://www.stf.jus.br/
http://www.stf.jus.br/


 
 
 
 

 

expectativas sociais”190. E a frequência com que se observa esta realidade conduz, 

impiedosamente, a um estado de incredulidade no sistema jurídico, que se confunde com a 

todo custo com o sistema político e por ele se orienta cada dia mais, incapaz de filtrar 

reciprocamente as ingerências. 

Isto porque os interesses legislativos e a posição “elitizada” do sistema jurídico se 

utilizam dessa circunstância, caracterizada como processo de legislação simbólica, em que se 

tem a constitucionalização simbólica dos direitos fundamentais expressos em programas da 

Constituição, para se sustentarem. Desta forma, a norma simbólica produz relevantes efeitos 

para o sistema político, sem agregar à sua natureza jurídica, pelo que a ineficácia, e 

especialmente a inefetividade, no plano real, são efeitos manifestos dessas produções, 

mascaradas de normas de eficácia limitada ou reduzida ou restringível.  

Pode-se sustentar, então, rechaçando qualquer classificação ou entendimento que 

retire de qualquer das normas inseridas na Constituição a sua plena normatividade, que as 

normas constitucionais ditas programáticas entram em vigor juntamente com a Constituição, 

de sorte que é inaceitável que um direito ou garantia fundamental esteja a depender de 

regulamentação ordinária para obter exigibilidade, executoriedade, tolhendo dos indivíduos 

prerrogativas que lhes foram conferidas e garantidas, como se jurídicas e imperativas não 

fossem, o que vem permeando (ou deveria permear) de insatisfação, cada vez mais, a 

consciência dos cidadãos e o entendimento crítico dos juristas. 

Do contrário, acaso se mantenha perene a tradicional classificação das normas 

constitucionais quanto à sua eficácia, em normas de eficácia plena, contida e limitada, pela 

qual as normas ditas programáticas necessitam de integração para possuir aplicabilidade, 

estar-se-á corroborando para o fortalecimento da opressão dos menos favorecidos e da 

inescrupulosa ingerência não-mediatizada da Política no Direito, promovendo e aumentando o 

                                                            
190ARAÚJO, Mayara de Carvalho. As normas constitucionais programáticas como campo-chave para a 

constitucionalização simbólica e a incredulidade no sistema jurídico. Disponível em: 

<http://www.egov.ufsc.br/>. Acesso em: 08 ago. 2012. 

http://www.egov.ufsc.br/


 
 
 
 

 

desequilíbrio do sistema onde estes dois subsistemas se inter-relacionam, quebrando, portanto,  

a necessária relação simbiótica de inter e intracomunicação racional, condição e requisito ao 

acoplamento estrutural de subsistemas equilibrados e autônomos. 

Quando se nega a qualquer das normas inseridas na Constituição a sua 

normatividade, tolhendo-lhe a aptidão de acontecer no mundo dos fatos, por si só, 

independentemente de circunstância anterior ou ulterior, o jurista está a intensificar e 

(re)afirmar o papel ideológico das normas constitucionais brasileiras que, esbarrando em 

óbices criados pela própria constituinte e pela dogmática constitucional (institutos 

“oficializados” pela dogmática constitucional e pela teoria da decisão judicial), têm reflexos 

apenas na construção de discursos ideológicos, político-jurídicos, servindo apenas para 

atender abstratamente as expectativas surgidas a partir da evolução do Estado Liberal ao 

Estado Social, reconhecido como marco inaugural dos direitos sociais, o qual a sociedade 

brasileira aguarda para ver. 

Nesse pormenor, no contexto em que supostamente emergiu, como uma exigência 

constitucional, a efetivação desses direitos fundamentais, de sorte a aliar a imposição 

normativa aos princípios éticos insculpidos no texto constitucional, concebeu-se o amálgama 

de um necessário protagonismo judicial consentâneo com um novo paradigma, um paradigma 

afeito a uma justiça material, onde o Direito deixa de ser visto como mero instrumento de 

pacificação de conflitos sociais, para assumir o lugar de mecanismo indutor de transformações 

sociais. Como pontua Nagibe de Melo Jorge Neto, um instrumento de construção da 

sociedade com base nos valores idealizados e positivados na Constituição191. 

Surge com este ideal a pretensão de alçar um constitucionalismo democraticamente 

legitimado, e, junto com ele, a imposição de que se assegurem condições à implementação do 

texto constitucional. Aqui, o Poder Judiciário assume papel de relevo quanto à consecução 

                                                            
191 JORGE NETO, Nagibe de Melo. O controle jurisdicional das políticas públicas. Salvador: Juspodium, 

2009, p. 180. 



 
 
 
 

 

dos desideratos do perseguido Estado Social e, portanto, do sucesso político da Constituição. 

É o protagonismo judicial.  

Com isto, a concretização judicial, além das concretizações legislativa e 

administrativa, assume um papel de grande conotação, passando a atuar como um soldador, 

em que a solda é feita nas aberturas da constituição, através da denominada hermenêutica 

constitucional, promovendo um acomplamento artificial, talvez até forçado, entre Política e 

Direito, que mais que agregar valores, compromete o sistema constitucional.  

 

 



 
 
 
 

 

4 ABERTURA INTERPRETATIVA E SEGURANÇA JURÍDICA: O DILEMA DO 

CONSTITUCIONALISMO NA BUSCA PELO ESTADO IDEAL  

 

4.1 A RETÓRICA PROPOSTA PELA HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL E SUA 

RELEVÂNCIA NA AFIRMAÇÃO DO ESTADO CONSTITUCIONAL 

 

Sabe-se que no Direito, assim como em outros (sub)sistemas, as tendências estão 

diretamente relacionadas com o pensamento característico de uma época que é, por sua vez, 

tributário das ideias filosóficas que lhe são contemporâneas. Assim, por exemplo, ao 

positivismo jurídico se atribuem as formulações cartesianas e o seu racionalismo.  

Agora, como forma de conferir solução aos dilemas vivenciados pelo Estado 

Democrático de Direito e, por conseguinte, pelo sistema jurídico, carente de normatividade, 

como antes visto, atribui-se à Hermenêutica como meio de ampliação à compreensão de 

outros elementos em seu processo de concretização da norma. Nesta esteira, pois, o advento 

da transmudação dos princípios gerais em princípios constitucionais, promovendo uma 

revolução de juridicidade sem precedentes nos anais do constitucionalismo, a partir de 

meados deste século, espargiu claridade sobre a compreensão das questões jurídicas, no 

interior do sistema de normas que passram a ser vistas através do raio de abrangência dos 

princípios.192  

Tudo isto no intuito de enfrentar os resquícios de um modelo de aplicação do Direito 

que atende meramente às exigências legalistas, em prol do fortalecimento e da realização de 

um mecanismo de interpretação constitucional que satisfaça os desideratos constitucionais em 

consonância com uma justiça material, pela necessidade de concretização dos dispositivos 

                                                            
192 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 258. 



 
 
 
 

 

constitucionais, e mais, pela necessidade de se compreender o elemento subjetivo da 

Constituição193, conferindo real materialização aos insculpidos objetivos da República. 

Os novos paradigmas sociais, marcados pela disparidade de interesses contrapostos, 

impuseram a superação do modelo formalista de aplicação do Direito, pelo qual o aplicador 

estava habilitado unicamente ao silogismo que engessa o sistema jurídico com decisões 

desprovidas de conteúdo, apartadas de valorações que devem informar o ordenamento 

constitucional para que este esteja devidamente legitimado a compor o mundo dos fatos, 

através das normas de decisão. 

André Ramos Tavares, neste sentido, consigna que “ao lado da hiperlegalidade, 

havia uma hipolegalidade, pois a lei não mais supria as aspirações sociais”194, apresentando, 

então, a crise, os seguintes sintomas: desobediência generalizada à lei; não-aplicação ou 

aplicação seletiva das leis pelos órgãos oficiais; ineficiência da aplicação coercitiva da lei 

entre os particulares. 

Partindo desta problemática, Peter Häberle, com a “Teoria da Sociedade Aberta dos 

Intérpretes”, propõe o esgotamento do modelo lógico-dedutivo, assim como o monismo 

jurídico, pela implementação de uma nova concepção tangente à interpretação constitucional, 

“adequada à sociedade pluralista ou à chamada sociedade aberta”195, de forma que os critérios 

de interpretação sejam tanto mais abertos quanto mais pluralista for a sociedade196. 

                                                            
193 Conforme Bonavides, a inserção dos princípios gerais de Direito nas Constituições fez com esta perdesse 

grande parcela da indeterminação invocada para comprometer a juridicidade dos princípios constitucionais 

(típica da velha hermenêutica constitucional), ultrapassando, assim, a fase hermenêutica das chamadas normas 

programáticas. (BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 

258). 
194 TAVARES, André Ramos. Teoria da Justiça Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 69. 
195 HÄRBELE, Peter. Hermenêutica Constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: 

contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Trad. de Gilmar Ferreira 

Mendes. São Paulo: Sergio Antônio Fabris, 2002, p. 09. 
196 Idem, p. 13. 



 
 
 
 

 

Com a sua teoria, este jurista alemão propugna que a norma jurídica só existe quando 

interpretada197, e propõe, com pouco ou nenhum consequencialismo, desconsiderando os 

riscos que dela podem decorrer (a exemplo da possibilidade de dissolução da interpretação 

constitucional em um sem número de interpretações e de intérpretes, por ele mesmo citada198), 

a ruptura do monopólio estatal da interpretação constitucional, o monismo jurídico, já que, 

conforme entende, em uma sociedade aberta também cabe aos agentes sociais a função de 

intérprete do Direito, além da condição de destinatário.  

Isto porque, para ele, o povo, o cidadão, é também um elemento pluralista para a 

interpretação que se faz presente de forma legitimadora no processo constitucional, assim 

como os partidos políticos, a opinião científica e os grupos de interesse199. E rechaçando a 

ideia de que sua teoria poderia promover um sem número de intrepretações desmedidas, alerta 

que a competência objetiva destes agentes para a interpretação constitucional é um direito da 

cidadania200 surgido da conjugação do processo e das funções de diferentes intérpretes, forças 

que “representam um pedaço da publicidade e da realidade da Constituição”201, o que faria 

cair por terra a objeção de que a unidade da Constituição se perderia com a adoção desse 

entendimento202.  

Friedrich Müller, com sua “Teoria Estruturante do Direito”, também apregoa a 

superação do formalismo jurídico, ao consignar que o Direito não se apoia somente na norma 

verbal, nem pode ser conquistado apenas a partir dela e com o auxílio do processo puramente 

lógico, assim como da subsunção obtida pela via da conclusão silogística. Para ele, indo ao 

                                                            
197 HÄRBELE, Peter. Hermenêutica Constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: 

contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Trad. de Gilmar Ferreira 

Mendes. São Paulo: Sergio Antônio Fabris, 2002, p. 09. 
198 Idem, p. 29. 
199 Idem, p. 37. 
200 BASTOS, Elísio. Interpretação Constitucional: a quam cabe a tarefa de concretizá-la?. Revista de 

Direito Constitucional e Internacional. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política. Instituto Brasileiro 

de Direito Constitucional: RT, a. 10, n. 41, out.-dez., 2002, p. 250.  
201 HÄRBELE, Peter. Hermenêutica Constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: 

contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Trad. de Gilmar Ferreira 

Mendes. São Paulo: Sergio Antônio Fabris, 2002, p. 33. 
202 Idem, p. 32-33. 



 
 
 
 

 

encontra do pensamento hodierno e dos novos paradigmas sociais, o Direito não é idêntico ao 

texto literal da disposição legal203. 

O formalismo jurídico é a marca que ainda caracteriza metodologicamente o 

pensamento jurídico moderno. Todavia, as construções desenvolvidas a partir desse método 

não são suficientes para explicar o fenômeno jurídico, uma vez que estão apoiadas por um 

discurso abstrato de proposições reduzidas204. Já o positivismo, por sua vez, sustentado como 

é sobre a ideia básica de recusa a quaisquer “referências metafísicas”, acabou por também 

desnudar a sua fragilidade e inconsistência. 

Sobre isto cogita Menezes Cordeiro, que desenvolveu sua ideia em quatro aspectos: 

(a) um positivismo jurídico não pode admitir lacunas, que, inevitavelmente, apresentam-se em 

qualquer sistema jurídico. Nesse caso, os positivistas, não considerando os princípios como 

norma jurídica, integram as lacunas, com as quais se defrontem, a partir de elementos 

externos à ciência do direito; (b) Os conceitos indeterminados, as normas penais em branco e 

as proposições carentes de preenchimento com valores são óbices insuperáveis ao positivismo 

que acabam por permitir que o juiz caia na discricionariedade; (c) os conflitos entre princípios 

também tornam o positivismo inoperante, levando-o a, negando ou ignorando a existência 

desses, remeter a solução à discricionariedade do juiz, deficiência que se torna ainda mais 

aguda quando do não reconhecimento do caráter de norma jurídica; (d) Por fim, o positivismo 

não tem como tratar da questão da legitimidade do direito, razão pela qual a legalidade ocupa 

o lugar da legitimidade205, tendo em vista que a legitimidade de uma norma jurídica está a 

depender de sua correspondência entre o que comanda e o “sentido admitido e consentido 

pelo todo social, a partir da realidade coletada como justificadora do preceito normatizado”206. 

                                                            
203 MULLER, Friedrich. Teoria Estruturante do Direito. São Paulo: RT, 2008, p. 197. 
204 CORDEIRO, Antônio Menezes. Ciência do Direito e Metodologia Jurídica nos Finais do Século XX. In: 

Revista da Ordem dos Advogados, 1989. 
205 CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do Direito. Trad. de 

A. Menezes Cordeiro. “Prefácio”. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1989, p. XX-XXIII.  
206 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 86. 



 
 
 
 

 

Assim, a partir da evolução do pensamento de estudiosos como os citados, que 

romperam com uma visão tradicionalista do Direito, o constitucionalismo se inseriu dentro de 

um ambiente renovado, envolvido por uma atmosfera teórica e ideológica (re)vestidas, por 

muitos denominado de “Novo Constitucionalismo”, ou, para alguns, 

“Neoconstitucionalismo”, modelo que guarnece o paradigma do novo modelo de Estado, o 

Estado Constitucional de Direito, instituído como mecanismo indutor de transformações 

sociais e não apenas como um instrumento de pacificação de conflitos. 

As bases desse novo modelo, pois, encontram-se, essencialmente, na própria 

Constituição, composta por diretrizes de observância obrigatória, nos princípios e valores 

como elementos fulcrais de todo o sistema, inseridos nele com força normativa, bem como, no 

intérprete do Direito, especialmente, o juiz. 

Disto se infere que a (Nova) Hermenêutica, grosso modo, proposta por este novo 

paradigma de Estado recorre, primordialmente, à valoração como forma de realizar a Justiça, 

sugerindo este caminho como o que deve ser trilhado pelo intérprete diante das deficiências 

ou insuficiências do denominado positivismo jurídico, da norma positiva, objeto de poder do 

modelo lógico-dedutivo de interpretação, alicerçado na estrita obediência à decisão estatal. 

Entretanto, nada obstante, importa frisar que Robert Alexy, por exemplo, afirma, no 

início de sua “Teoria dos Direitos Fundamentais”, que o método mais adequado para a 

compreensão do Direito é a lógica analítica da “Jurisprudência dos Conceitos”207,208 vinculada 

                                                            
207 A cultura germânica experimentou uma sistematização dos conceitos presentes em sua tradição, o que 

representa uma espécie de auto-conhecimento, na medida em que os estudiosos investigaram a sua própria 

cultura e sistematizam os seus conceitos, gerando a corrente que veio a ser conhecida como Jurisprudência dos 

Conceitos. Essa foi a escola que primeiramente tentou infundir no direito uma perspectiva propriamente 

científica, tendo em vista que a objetividade do conhecimento científico não está baseada na homogeneidade dos 

fatos com que ela trabalha, mas na sistematicidade dos modelos teóricos elaborados para conferir unidade à 

diversidade. Em meados do século XIX, elegeu-se como objetivo da ciência jurídica germânica a análise do 

direito positivo historicamente dado na busca de extrair deles os conceitos que o estruturam, possibilitando uma 

descrição unificada e sistemática da totalidade do direito de um país, segundo os padrões de um sistema lógico 

de organização piramidal. Essa escolha metodológica representou o surgimento da Jurisprudência dos Conceitos, 

escola positivista que representou o ápice do formalismo jurídico novecentista e que se caracterizava por deduzir 

“as normas jurídicas e a sua aplicação exclusivamente a partir do sistema, dos conceitos e dos princípios 

doutrinais da ciência jurídica, sem conceder a valores ou objetivos extra-jurídicos (por exemplo religiosos, 

sociais ou científicos) a possibilidade de confirmar ou infirmar as soluções jurídicas. A Jurisprudência dos 



 
 
 
 

 

a um modelo de ciência jurídica que se justifica de um modo dedutivo-sistemático. Todavia, 

ao mesmo tempo retira da “Jurisprudência dos Interesses”209 a fórmula de “racionalização” de 

seu modelo de aplicação do direito: a ponderação.210 Esbarra, pois, na problemática da 

discricionariedade judicial, já que incube ao Poder Judiciário proceder à esta ponderação. 

Assim, R. Alexy, a despeito de sua teoria, é vítima daquilo que Lênio Streck chama de o “ovo 

da serpente”211.   

                                                                                                                                                                                          
conceitos representou um importantíssimo período de depuração do conhecimento jurídico, pois a rigorosa 

análise conceitual que levou a cabo levou os juristas da época a compreenderem melhor os conceitos com os 

quais trabalhavam, diferenciando situações que pareciam idênticas ou cuja definição era confusa, evidenciando 

as similaridades e distinções entre os vários institutos jurídicos. Essa depuração dos conceitos teve grande 

repercussão, pois foram remodeladas várias das categorias com as quais trabalha o pensamento jurídico. Os 

juristas ligados à Jurisprudência dos Conceitos, tais como Puchta e Jhering, consideravam ser possível, a partir 

da recombinação dos conceitos obtidos pela análise jurídica, construir novos conceitos, “trazendo à consciência e 

à luz do dia proposições jurídicas que, ocultas no espírito do direito nacional, não se tinham ainda exprimido, 

nem na imediata convicção e na actuação dos elementos do povo, nem nos ditames da própria lei escrita, que 

patentemente só se vêm a revelar enquanto produto de uma dedução da ciência. (LARENZ, Karl. Metodologia 

da Ciência do Direito. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, p. 22). 
208 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 49 
209 Ao apresentar o direito como instrumento voltado à realização da finalidade de realizar os interesses sociais, 

essa concepção possibilitou a integração no discurso jurídico de elementos sociais, econômicos, morais e outros, 

que eram rejeitados pelo positivismo legalista dominante. Essa tentativa de harmonizar o discurso legalista a 

certos aspectos sociológicos deu origem a uma concepção que não defendia o abandono nem a superação da lei, 

mas a aplicação do direito positivo dentro de parâmetros socialmente adequados. Com isso, a Jurisprudência dos 

interesses foi um passo decisivo na construção das teorias jurídicas que explicitamente tentavam equilibrar os 

ideais de segurança e de justiça e que vieram a se impor como as concepções hermenêuticas dominantes no 

senso comum dos juristas, espaço que ocupam até os dias de hoje. Especialmente após a II Guerra Mundial, a 

Jurisprudência dos interesses tornou-se a teoria dominante na prática jurídica alemã, onde “revolucionou 

efectivamente a aplicação do direito, pois veio a substituir progressivamente o método de uma subsunção lógico-

formal, nos rígidos conceitos legislativos, pelo de um juízo de ponderação de uma complexa situação de facto, 

bem como de uma avaliação dos interesses em jogo”. Por conta disso, Larenz afirma que ela “deu aos juízes uma 

consciência sã, tornando frequentemente supérfluas as pseudo-motivações” e facilitando a flexibilização das 

interpretações no sentido da tomada de decisões socialmente desejáveis e adequadas. (LARENZ, Karl. 

Metodologia da Ciência do Direito. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, p. 68). 
210 Denote-se que a Jurisprudência dos Interesses representava um contraponto à Jurisprudência dos Conceitos e 

se posicionava criticamente com relação ao conceito de sistema. 
211 Lênio Streck, na ocasião em que lançou o livro  “Verdade e Consenso – Constituição, hermenêutica e teorias 

discursivas – Da possibilidade à necessidade de respostas corretas em direito”, em 13 de agosto de 2013, 

proferiou aula magna, na TV Justiça, disponibilizada a partir do dia 25 seguinte, em que tratou de como garantir 

os direitos constitucionais e de como interpretá-los, afirmando que se tem de promover condições de fazer uma 

interpretação adequada. Nessas circunstâncias, segundo ele, um dos problemas da inefetividade da Constituição 

é que cada jurista tem uma interpretação própria da mesma. “Com isso, cada um diz qualquer coisa sobre ela. 

Isso é um equívoco porque sempre há ou deve haver uma resposta melhor do que outra. Uma resposta é correta e 

a outra não”. Nesta oportunidade, assevera que o "ovo da serpente sempre esteve em Hans Kelsen e Herbert 

Hart, cujas teorias delegaram para os juízes a solução dos casos difíceis (hard cases). Por isso, segundo ele, o 

positivismo sempre esteve ligado à discricionariedade interpretativa, que leva à arbitrariedades e decisionismos. 

Uma nova postura hermenêutica rompe com esse paradigma. No Estado Democrático de Direito, o cidadão tem 

um direito fundamental à obtenção de respostas corretas ou à possibilidade de se dizer que uma resposta é 

correta e a outra é incorreta; uma é constitucional e a outra é inconstitucional". Desta feita, ao tratar sobre “o ovo 

da serpente”, este estudo, como em Streck, refere-se à discricionariedade judicial e necessidade de uma teoria da 

decisão e de uma crítica ácida ao “imaginário solipsista”, elementos da “falácia realista”, que ainda dominam as 

práticas jurídicas. 



 
 
 
 

 

Acerca disto, não se pode deixar de trazer o contributo de Ronald Dworkin com a sua 

“Teoria da Interpretação Constitucional”, pela qual defende a leitura moral da Constituição 

como forma de levar a moralidade política ao coração do Direito Constitucional.212 Acredita 

ele que a interpretação constitucional deve tomar em consideração a história e a estrutura 

geral da Constituição, assim como a filosofia moral e política. 

Este novo modelo, pois, não corresponde a um desses movimentos, mas, sim, a um 

agrupamento de ideias que adquiriram sentidos idênticos ao tentar explicar a atuação do 

Direito nos Estados Constitucionais, já que este (sub)sistema tem reclamado a construção de 

novas abordagens que possibilitem responder às demandas sociais surgidas com o 

desenvolvimento socioeconômico conflituoso, contraditório e não-linear emergentes em 

praticamente todo o mundo de forma correta, constitucional.  

Ressalve-se que tal reclame não é só pela construção de uma nova teoria do Direito, 

mas, sim, e por consequência dessa, de uma prática hermenêutica que valorize os aspectos 

axiológico, principiológico e sociológico e a dialeticidade do fenômeno jurídico, 

materializando, assim, os propósitos da República, sem descurar da observância dos limites 

normativos que contornam a segurança jurídica, a constitucionalidade e a legalidade. 

Amálgama do constitucionalismo contemporâneo, preso ainda às amarras dos tempos pré-

modernos em que o sujeito assujeita o objeto. 

A discussão mostra, em qualquer caso, que os velhos e tradicionais paradigmas do 

Direito foram rompidos em prol do surgimento de um contexto diferenciado, em que 

                                                            
212 Cabe ressalvar que com sua teoria, não quer Dworkin conceder poder absoluto aos juízes de impor suas 

convicções morais irrestritamente ao público. Senão vejamos: "Los jueces, cuyas convicciones políticas son 

conservadoras, van naturalmente a interpretar dichos princípios constitucionales de una manera conservadora, 

como lo hicieron em los primeiros anos del siglo passado, cuando ellos erroneamente suponían que ciertos 

derechos acerca de la propiedad y el contrato eran fundamentales para la libertad. Los jueces cuyas 

convicciones son Los jueces cuyas convicciones son  más liberais van naturalmente a interpretar aquellos 

princípios de un modo liberal, como lo hiciieron em los días gloriosos de la Corte Warren”. (DWORKIN, 

Ronald. La lectura moral de la constituición y la premissa mayoritaria. Instituto de Investigaciones Juridicas: 

Universidade Nacional Autónoma de México, 2002, p. 06). 



 
 
 
 

 

passaram por processos de mutação e evolução a sociedade, as instituições, o Estado e o 

Direito. 

O Estado, investido de sua função jurisdicional, agora passou a ser exigido quanto à 

garantia da plenitude de todos os espectros do constitucionalismo contemporâneo, diante da 

patente inefetividade dos preceitos constitucionais e da ausência de definição quanto aos seus 

efeitos e alcances nos âmbitos social, político e econômico. As instituições, por sua vez, 

analisadas e compreendidas a partir de um novo espectro de abrangência que são os 

princípios, transformados de gerais em constitucionais, acabou por promover frutífero terreno 

à solidificação de mudanças no Direito, já que este é reflexo das modificações impostas por 

suas partes, por suas instituições, e pelo próprio Estado, de quem a sociedade exige uma 

postura mais ativa. 

Essa dinâmica ganha relevo e complexidade quando da constatação, quase 

trintenária, de que a correspondência entre a norma e o enunciado normativo-constitucional 

não é, no todo, perfeita, o que se dá essencialmente nas normas de direitos fundamentais, em 

que o alcance do sentido normativo somente é permitido mediante a utilização dos métodos 

de interpretação e hermenêutica, quando da construção das normas de decisão. 

Os novos paradigmas sociais, esgotando a certeza jurídica oferecida unicamente 

pelas leis – teoria dogmática – impulsionaram a ascensão de uma nova concepção do Direito 

que exigiu uma mudança significativa na estrutura jurídica, especialmente no que atine à 

aplicação da norma constitucional, inaugurando um olhar real voltado para o homem em sua 

essencialidade, pautado pela formulação de um constitucionalismo material, à luz de uma 

teoria valorativo-principiológica da Constituição e da Ciência do Direito, sem, contudo, 

perder de vista os contornos normativos que estabelecem os limites da compreensão e da 

fundamentação.   



 
 
 
 

 

É certo que as leis não exprimem uma determinada realidade (plano do “ser”), mas, 

sim, a projeção de comportamentos, buscando transformar o mundo real em um mundo ideal 

(plano do “dever-ser”), sendo por esta razão considerada como a ciência do “dever-ser”. 

Sabido que as normas constitucionais, por si só, não alcançam plena efetividade, 

recorre-se àqueles que têm competência legitimada para integrar e interpretar as normas, o 

que ocorre por meio do “domínio teórico, especulativo, cujo objeto é a formulação, o estudo e 

a sistematização dos princípios e regras de interpretação do direito”213: a hermenêutica 

jurídica. 

Nesta senda, inobstante certo que são fases do mesmo processo, é mister traçar a 

distinção que Luís Roberto Barroso faz entre hermenêutica jurídica, interpretação e aplicação 

do direito, identificados por ele como o marco do itinerário intelectivo que leva à realização 

do direito. A despeito da conceituação de hermenêutica jurídica acima delineada, Barroso 

afirma que interpretação é a atividade prática de revelar o conteúdo, o significado e o alcance 

de uma norma, tendo por finalidade fazê-la incidir em um caso concreto. Já a aplicação de 

uma norma jurídica é o momento final do processo interpretativo, sua concretização, pela 

efetiva incidência do preceito sobre a realidade de fato.214 

Pode-se dizer que ocorre com o Direito fenômeno semelhante ao que se dá com a 

Arte, com os objetos culturais, ao tentar explica-los, já que a interpretação destes varia 

conforme as experiências do observador, acrescida sempre de uma nova realidade informada 

pela subjetividade do intérprete que sempre promove uma nova análise, “num processo 

interminável de superação, mas, ao mesmo tempo, de conservação e de absorção de 

significados”215. 

                                                            
213 BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas – Limites e 

Possibilidades da Constituição Brasileira. 9. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 103. 
214 Idem, p. 103. 
215 COELHO, Inocência Mártires. Interpretação Constitucional. Porto Alegre: Fabris, 1997, p. 33. 



 
 
 
 

 

Ernildo Stein, também fazendo uma correlação do Direito para com o elemento 

cultural, assevera que quando se fala em hermenêutica filosófica, tem-se o “desenvolvimento 

de uma ideia que pretende dar conta da historicidade do compreender ligado ao universo da 

cultura humana e do mundo vivido”216.  

Acerca disto, Celso Bastos entende que no campo cultural a interpretação vem a ser a 

designação, a compreensão de determinado fenômeno. (...) Os bens culturais, por expressarem 

a essência humana de uma dada época e civilização dotada de valores, através da 

interpretação podem ser aplicados para explicar determinados fenômenos.217  

Assim, certo que o Direito é um objeto cultural e, portanto, projeta-se através da 

linguagem humana, quanto mais abstrata for a linguagem utilizada em seu preceitos, maior 

será a margem de atividade do hermeneuta e, por consequência, maior será a relevância do 

processo de interpretação das normas, eivado das subjetividades do intérprete, carregado de 

valores sociais. Desta sorte, importa ocupar algumas breves linhas com aspectos atinentes a 

esta discussão (Linguagem), mesmo que de forma incipiente. 

A pluralidade das significações dos enunciados normativos também foi objeto de 

análise na Teoria Pura do Direito de Kelsen, para quem a pluralidade de sentidos de uma 

palavra ou de uma sequência delas torna não unívoco o sentido verbal da norma jurídica.218 É 

diante dessa constatação que incita a questão entre cognição e voluntarismo, entre escolha e 

decisão. Para Kelsen, pois, na ocasião em que o órgão que tem de aplicar a norma se 

encontrar perante essa variedade de significações possíveis, procede com um ato de vontade 

política.  

                                                            
216 STEIN, Ernildo. Gadamer e a consumação da hermenêutica. In: STEIN, Ernildo; STRECK, Lênio (Org.). 

Hermenêutica e Epistemologia. 50 anos de verdade e método. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 23. 
217 BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e Interpretação Constitucional. 3. ed. São Paulo: Celso Bastos 

Editor, 2002, p. 20. 
218 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad. de João Baptista Machado. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

1999, p. 389. 



 
 
 
 

 

De outra banda, Eros Grau observa que a construção kelseneana é representativa de 

uma certa postura ideológica, erigida desde o vislumbramento da ordem jurídica enquanto um 

conjunto de normas estatalmente sancionadas, “consequência do liberalismo individualista 

dominante na política e na economia a partir do século XVIII”219. 

Sendo certo em qualquer caso que a interpretação da norma está intimamente ligada 

às expressões linguísticas utilizadas para externalizar o conteúdo normativo, importa trazer à 

baila o que Paulo de Barros Carvalho julga ser linguagem. Consoante sua lição, linguagem é a 

palavra mais abrangente, correspondendo à capacidade humana de se comunicar utilizando-se 

de signos que, sistematizados, forma a língua.220  

Neste particular, pois, há que se colacionar o magistério de Erick Wilson Pereira, ao 

tratar a linguagem como uma forma de abuso de poder, na qualidade de instrumento de 

comunicação. Para ele, é no plano pragmático da linguagem que ocorre a prática do abuso do 

Poder, porque as formas de utilização dos signos pelos sujeitos da comunicação, em termos de 

produzir mensagens, são infinitas. Consigna, ainda, que somado ao pragmatismo da 

linguagem, para restar caracterizado o abuso do Poder, há que se combinar funções 

linguísticas com o fito de ocultar a temida prática.221 

Segundo Carvalho, a linguagem persuasiva é aquela que visa convencer ou persuadir 

com o intuito, de quem expede a comunicação, de convencer o interlocutor a aceitar uma 

argumentação. 222 Tal modalidade, pois, é de extrema relevância como forma de impor uma 

vontade, essencial no âmbito do Poder, nos discursos políticos, onde bem substitui a verdade, 

onde se constitui arma fundamental da luta que se trava no âmbito público. 

                                                            
219 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 34. 
220 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário – Linguagem e Método. 2. ed. São Paulo: Noeses, 2008, 

p. 68. 
221 PEREIRA, Erick Wilson. Controle Jurisdicional do abuso de poder no processo eleitoral. São Paulo: LTr, 

2004, p. 31-32. 
222 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário – Linguagem e Método. 2. ed. São Paulo: Noeses, 2008, 

p. 69. 



 
 
 
 

 

Hilton Japiassú e Danilo Marcondes conceituam esta prática através da expressão 

“mentira”, ato mediante o qual um emissor altera ou dissimula volitivamente aquilo que ele 

reconhece como verdade, fazendo com que o receptor acredite ser verdadeiro algo que é 

sabidamente falso. A mentira, diferentemente do erro e do engano, alerta, traz consigo a 

intenção de expressar algo falso e, por este motivo, é moralmente condenável.223  

Na lição platônica, a mentira, prática decorrente dos elementos da linguagem, tem de 

ser empregada especialmente para a manutenção da relação de dominação, ou seja, para 

fundamentar e solidificar a crença de que cabe a uns mandar e a outros obedecer, e de que isso 

é uma necessidade absoluta, ou seja, a vontade de deus, que encontrou na Constituição a sua 

expressão. E Platão diz mais. Diz que “torna-la crível exige, porém, grande capacidade de 

persuasão”224, o que se dá através do emprego manipulado da Linguagem. 

Tanto o é que Hannah Arendt chega a afirmar que, se em uma comunidade de 

homens, existir um cuja opinião seja dada com seriedade e regulamentada pelo sentido da 

bondade e que, por conseguinte, ame seus inimigos e não exista o medo de pagar o mal com o 

bem, este não poderá fazer outra coisa senão manter-se afastado da política.225  

Acerca da potencialidade linguística, aqui enfocada nos processos hermenêuticos, 

Gadamer trata das investidas contra si em razão da crítica de que sua linguagem era 

imprecisa, o que aceita poder ter ocorrido por vezes. Nesta ocasião, ao contrário, afirma, 

parecer adequado à tarefa da linguagem filosófica conceitual, “deixar valer com sacrifício da 

exata delimitação de conceitos, o imbricamento no todo do saber linguístico do mundo e, com 

isto, manter viva a relação com o todo”226.  

                                                            
223 PEREIRA, Erick Wilson. Controle Jurisdicional do abuso de poder no processo eleitoral. São Paulo: LTr, 

2004, p. 34. 
224 KELSEN, Hans. A Ilusão da Justiça. Trad. de Sérgio Tellaroli. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 

239. 
225 PEREIRA, Erick Wilson. Controle Jurisdicional do abuso de poder no processo eleitoral. São Paulo: LTr, 

2004, p. 33. 
226 STEIN, Ernildo. Gadamer e a consumação da hermenêutica. In: STEIN, Ernildo; STRECK, Lênio (Org.). 

Hermenêutica e Epistemologia. 50 anos de verdade e método. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 18. 



 
 
 
 

 

Com este breve arrazoado acerca da linguagem se quis apenas demonstrar a 

importância do elemento linguístico na consecução das normas constitucionais, permeada que 

são de discurso político, e, por conseguinte, no Direito, aos quais estão atreladas às decisões 

judiciais, eminentemente políticas, em vista de que objetivam, em seus atos de poder, não 

apenas convencer os destinatários da norma, mas também, “transparecer” que as demandas 

impostas têm solução (jurídica), o que fazem através da manipulação da Linguagem. 

Diz-se manipulação da Linguagem porque, como já foi consignado, as normas 

constitucionais possuem caráter aberto. Disso decorre que a linguagem utilizada em seus 

enunciados normativos é mais vaga, com emprego de termos com variedade de significados e 

conceitos indeterminados, a exemplo da dignidade da pessoa humana, aqui tratado. Dessa 

abertura, pois, abre-se margem para a perversão do sentido mínimo dos enunciados que 

devem ser respeitos, bem como do papel de transmissores de ideias e significados que 

compõem as finalidades jurídico-políticas do Estado e do Direito. 

Nesta esteira, Eros Grau salienta que Kelsen, ao construir uma teoria pura, esvaziada 

de toda a ideologia política e de todos os elementos científicos naturais, construiu uma teoria 

apartada do jurídico, na medida em que uma ordem jurídica só é viva e impulsionada se 

interligada à ordem política227. É por esta razão, pois, que os kelseneanos hão de se preocupar 

única e exclusivamente com o aparato lógico das normas jurídicas, sem considerar ou mesmo 

refletir sobre a sua interpretação e aplicação, cogitações estas que vão além dos traços da 

teoria pura de Kelsen, “ciência das normas jurídicas” e não “ciência do direito”, teoria jurídica 

formal, que, “enquanto ciência, configura um sistema fechado, com legalidade própria, que 

não se abre para o campo da metaciência”228. 

Estando assentado que Direito e Política entrelaçam-se, entre outros meios, através 

da Linguagem, e que tal entrelaçamento reflete influências diretas nos processos de tomada de 

                                                            
227 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 34. 
228 Idem, p. 36. 



 
 
 
 

 

decisão da norma (decisões judiciais ou normas de decisão), cabe inferir, igualmente, e como 

corolário, que os processos de interpretação das normas constitucionais se encontram sob esta 

mesma influência. 

Assim sendo, torna-se fácil compreender que a inconteste evolução social, sempre 

em andamento, é acompanhada da evolução de seus consectários, entre eles o Direito e o 

Estado, numa relação de permanente aperfeiçoamento, sempre na busca pelo apaziguamento 

dos conflitos sociais, típicos de uma sociedade hipercomplexa. 

No que pertine à atuação judicial, à evolução social, à historicidade e ao Direito 

enquanto meio interpretativo, Ronald Dworkin, insurgindo-se contra o sacrifício dos direitos 

no altar do bem público e comparando a tarefa do juiz a de um escritor de um dos capítulos de 

um romance escrito a várias mãos, afirma que é exigível que as novas decisões se 

harmonizem com as anteriores, negando, assim, aos juízes que devam adaptar os direitos às 

novas visões acerca do interesse público.229 

Daí se percebe que a hermenêutica constitucional deixou de ser meramente um 

mecanismo de interpretação ou compreensão jurídica, apontando para condições de 

possibilidade que acompanham qualquer tipo de conhecimento, revelando uma forma de 

conhecimento prévio que, a despeito de não configurar uma teoria do conhecimento, 

demonstrava uma “ligação básica entre conhecimento e aspectos contingentes e 

históricos”230.231 Dessa forma, a ampliação da hermenêutica para além de qualquer limitação, 

quando denominada hermenêutica “filosófica”, traz em si uma pretensão de universalidade. 

                                                            
229 DWORKIN, Ronald. O império do direito. Trad. de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes; 

2007, p. 169.  
230STEIN, Ernildo. Gadamer e a consumação da hermenêutica. In: STEIN, Ernildo; STRECK, Lênio (Org.). 

Hermenêutica e Epistemologia. 50 anos de verdade e método. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 10. 
231 “Este entendimento inaugurou um novo paradigma na filosofia que não vinha com pretensões imperiais de 

substituir outros paradigmas, mas que, certamente, não escondia o fato de não se poder mais recusar o caráter de 

historicidade das condições do conhecimento”. (STEIN, Ernildo. Gadamer e a consumação da hermenêutica. 

In: STEIN, Ernildo; STRECK, Lênio (Org.). Hermenêutica e Epistemologia. 50 anos de verdade e método. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 11). É assim que se pode falar numa mudança na filosofia da segunda 

metade do século XX: a virada hermenêutica.  



 
 
 
 

 

Aproxima-se do entendimento de Ronald Dworkin, a interessante destacar a ideia 

“Gap”, preconizada por Alexandre Morais da Rosa, lançando a discussão sobre a perspectiva 

da “Moda” correlatamente ao versado hiato entre a teoria da decisão manejada pelo “senso 

comum teórico” e as possibilidades da Hermenêutica Filosófica. 

Segundo Rosa, vive-se a era do modelo que denomina “Realismo Jurídico Tropical” 

em que a lógica que o preside é a dos “informativos etiquetados com as grifes com 

durabilidade efêmera, de uma semana, aliás, como as coleções da grife ‘Gap’”232. Com isso 

quer dizer que assim como não se sabe, na moda, o que pode ter mudado dentro de uma 

semana; com o Direito, o aumento da velocidade de mudanças impede, também, a 

possibilidade de reflexão. 

Para ele, em adequada analogia, “a última edição da interpretação (sic) ocupa o lugar 

da última versão da moda e como a maioria não quer aparentar estar “out”, o sentido migra 

‘automaticamente’”233. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, na 

ilação de A. M. da Rosa, são as “Casas da Moda”, cujos adeptos seguem incansavelmente, 

como se assim conseguissem garantir estar atualizados em conformidade com as novas 

tendências.  

Como se sabe, dar cabo aos conflitos sociais é a finalidade primeira do Direito que 

estabelece padrões comportamentais “justos” que se antecedem aos acontecimentos, 

protegendo os direitos da pessoa humana e também fixando deveres, como forma de 

harmonizar e equilibrar os interesses opostos conviventes em uma dada sociedade. Tal 

expediente se realiza através da interpretação e aplicação da lei ao caso concreto, pois que é 

nesse momento que a norma abstrata se transmuda em concreção. 

                                                            
232 ROSA, Alexandre Morais da. O Hiato entre Hermenêutica Constitucional e Decisão Judicial. In: STEIN, 

Ernildo; STRECK, Lênio (Org.). Hermenêutica e Epistemologia. 50 anos de verdade e método. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2011, p. 128. 
233 Idem, p. 129. 



 
 
 
 

 

Porém, a teor do que já fora delineado até aqui, a aplicação do Direito como forma 

de solver os impasses que se insurgem no seio social também sofreu evolução para 

acompanhar os novos paradigmas que se impunham (impõem). 

Logo, como dito, o silogismo jurídico, mera observância às exigências legalistas, de 

forma objetiva, deixou há muito de atender às demandas sociais que passaram a exigir um 

Direito de cunho mais subjetivo que promovesse a compreensão de cada caso, a partir de suas 

particularidades, valorando-as. 

Tal imposição, fez com que ganhasse espaço cada vez mais a atividade do 

hermeneuta que exerce exatamente esse trabalho de compreensão mais profícua do caso 

concreto e do direito aplicável à espécie, menos mecânico. Surgiu, assim, um novo momento 

na Hermenêutica Constitucional, passando-se a compreender que todo texto exige 

interpretação e que só neste momento se torna norma concreta, já que as circunstâncias 

espaciais, temporais e pessoais podem propor realidades diferentes.  

Além disso, há que se considerar o caráter de abstração e vagueza de algumas 

palavras ou expressões, além da subjetividade inerente a quem produz o texto e a quem o 

interpreta, cabendo a este determinar o conteúdo destas normas constitucionais. 

Nesta senda, Marcelo Neves ao tratar do grau de imprecisão, discricionariedade e 

generalidade das normas, alerta para a necessidade de não se confudir a imprecisão das 

normas, na forma e ambiguidade e vagueza, com a sua discricionariedade em sentido estrito. 

A primeira “implica, a partir primariamente do significado do texto e do seu âmbito de 

referência, a incerteza cognitiva em relação à norma a aplicar”234. A discricionariedade, por 

sua vez, está atrelada ao “oferecimento, na própria norma, de alternativas para o órgão 

encarregado da concretização”235. 

                                                            
234 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais. São Paulo: Martins Fontes, 

2013, p. 13. 
235 Idem, p. 13. 



 
 
 
 

 

Para Celso Bastos, interpretação é a atribuição de sentido a um texto.236 Esse simples 

conceito já revela algo de fundamental na atividade interpretativa: o elemento vontade como 

imanente à interpretação. Salienta, ainda, para justificar o fenômeno da chamada atualização 

das normas constitucionais, de forma pouco temerosa, que a norma constitucional, muito 

frequentemente, apresenta-se como uma petição de princípios ou mesmo como uma norma 

programática sem conteúdo preciso ou delimitado237.  

Porém, além disso, a interpretação constitucional exige, ainda, a especificação de um 

outro conceito relevante: o de construção.238 Assim, enquanto a interpretação constitue a 

busca pelo verdadeiro sentido de qualquer expressão; a construção significa tirar conclusões 

contidas no texto e dos fatores nele considerados. Sendo certo, ainda, que a máxima “in claris 

cessat interpretativo”239 há de ter, apenas, o sentido de reconhecimento de que a zona de 

clareza existente na lei enfraquece a atividade do intérprete, mas não o condena a uma acrítica 

interpretação literal240, pois nem sempre a clareza gramatical revela a “mens legis”, exigindo-

se, ao contrário, um maior esforço e aprofundamento da compreensão. 

Todavia, e evidentemente, o limite do intérprete deve ser sempre a Constituição, 

sendo-lhe permitido apenas a conformação do respectivo texto à realidade vivenciada, vedada 

arbitrariedades. 

Já fora ressaltado, em digressões próprias e anteriores, a relação existente entre 

Direito e Política como inerente ao processo de realização de cada um desses sistemas 

autônomos, que se imbricam no aperfeiçoamento do Estado (Democrático) Constitucional de 

                                                            
236 BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e Interpretação Constitucional. 3. ed. São Paulo: Celso Bastos 

Editor, 2002, p. 37. 
237 Idem, p. 39.  
238 BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas – Limites e 

Possibilidades da Constituição Brasileira. 9. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 103.  
239 Esse brocardo teve grande aceitação no meio jurídico por um longo período, como forma de combate à 

escolástica que reduziu a hermenêutica em “casuística intricada”. Acreditavam seus defensores que a 

interpretação deveria ser utilizada apenas quando a lei estivesse obscura ou defeituosa. A interpretação seria um 

mal necessário, ou seja, só quando não fosse possível o entendimento da lei é que ela deveria ser utilizada. 

(VIEITO, Aurélio Agostinho. Da Hermenêutica Constitucional. “Prefácio”. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 

59.) 
240 Idem, p. 106. 



 
 
 
 

 

Direito. Por esta razão, entende-se que a interpretação constitucional deve ser necessariamente 

jurídico-política. Dada a inegável relação simbiótica havida entre os ditos sistemas, não se 

pode negar relevância aos influxos políticos no âmbito jurídico, e vice-versa, já que o Estado 

é um “fenômeno político por excelência”241, mais que jurídico.  

Consoante a lição de Bonavides, o jurista, ao interpretar a norma constitucional, erra, 

quando quer desmembrá-la de seu manancial político e ideológico, das nascentes da vontade 

política fundamental, do sentido quase sempre dinâmico e renovador que necessariamente lhe 

acompanha.242 

Nesse sentido, Friedrich Müller leciona que é insuficiente um enfoque que alega dar 

conta da metódica jurídica de maneira autônoma como uma indagação “puramente 

jurídica”243, já que as normas constitucionais são políticas quanto à sua origem, quanto ao seu 

objeto e quanto aos resultados de sua aplicação, já que a Constituição resulta do poder 

constituinte originário, tido como “poder político fundamental”244.  

Logo, objeto cultural como é o Direito, carrega inegavelmente valores sociais que 

variam de uma época para outra, influenciados pelas circunstâncias do momento. Por assim 

ser, a “atualização” das normas constitucionais deve buscar, na sociedade, essencialmente 

política, a legitimidade para sua interpretação. 

Todavia, há que se cuidar, como adverte Bonavides, em congruência com o objetivo 

geral da pesquisa que aqui se desenvolve, que para que a interpretação constitucional não se 

dissolva em pura especulação política, deve-se buscar sempre o equilíbrio245, em prol da 

realização fática, além de jurídica, do Estado Democrático de Direito, já que, como salienta 

Barroso, não é possível neutralizar inteiramente a interferência de fatores políticos na 

                                                            
241 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 40. 
242 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 420.  
243 MULLER, Friedrich. Direito Linguagem Violência: elementos de uma teoria constitucional. Porto 

Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1995, p. 23. 
244 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Processo Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 355. 
245 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 422. 



 
 
 
 

 

interpretação constitucional246, e como ressalva Hesse, a racionalidade total não é atingível no 

direito constitucional, o que não significa a renúncia a ela, mas, sim, a busca pela 

“racionalidade possível”247. 

Aqui se estar a tratar da influência do sistema político na atividade hermenêutica de 

interpretação do direito, tarefa eminentemente jurídica e não política, ao contrário do que se 

tem visto, razão pela qual a vincula aos preceitos de racionalidade, objetividade e motivação 

exigíveis das decisões proferidas pelo Poder Judiciário que, frequentemente, utiliza-se de 

substratos principiológicos abstratos para motivar suas decisões, onde ganha especial relevo o 

princípio da dignidade da pessoa humana, panaceia do Judiciário para solver impasses 

político-jurídicos, o que será analisado adiante. 

No entanto, importa denotar que não cabe ao hermeneuta a consecução fática do 

Direito, primordialmente no que tange aos direitos que exigem uma prestação positiva do 

Estado (aqui vislumbrados), onde se impõe indelevelmente a atuação estatal, sem o que as 

normas de decisão não serão ressentidas na práxis social, permanecendo abstrações, já que 

“toda atuação estatal é expressiva de um ato de intervenção na ordem social”248, como salienta 

Eros Graus.  

Isto porque, no caso dessa parcela de prerrogativas jurídico-constitucionais conferida 

aos indivíduos, a sua consecução, no plano fático, está a depender da implementação de 

programas sociais públicos, que viabilizem, na prática dos destinatários, a sua real 

efetividade. Tal implementação incumbe ao Estado Democrático de Direito que, a despeito de 

seu “poder” de exigir dos cidadãos que estes se conduzam de forma congruente com o que 

exige o sistema jurídico, tem o “dever” de promover o acesso às prerrogativas que este 

                                                            
246 BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas – Limites e 

Possibilidades da Constituição Brasileira. 9. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 112. 
247 HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. 2. ed. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 

1983, p. XVIII-XIX.  
248 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 26. 



 
 
 
 

 

mesmo sistema prescreve. Trata-se do chamado dever estatal de tutela, esquecido pela 

dogmática constitucional e ainda mais pelo Poder Público, aqui ressaltada. 

 

4.2 A DIGNIDADE HUMANA E O DEVER FUNDAMENTAL DE ATUAÇÃO DO 

ESTADO COMO DESDOBRAMENTO DO CONSTITUCIONALISMO  

 

A Dignidade da Pessoa Humana representa um valor moral249, bastando, a priori, 

compreender a sua vertente de princípio constitucional e, como tal, definidor de 

consequências jurídicas.  

Tal preceito passou a compor o ordenamento pátrio com o advento da Constituição 

de 1988, período em que se processou a redemocratização das instituições domésticas, 

contexto no qual também se estreitaram as relações entre o Direito Nacional e o Direito 

Internacional, em resposta aos atentados contra a humanidade, protagonizados pelos nazistas, 

cuja “iniciativa pioneira nesse manifestar é admitida como pertencente à Lei Fundamental de 

Bonn, de 23 de maio de 1949, responsável por solenizar, no seu artigo 1.1., incisiva 

declaração: ‘Adignidade do homem é intangível. Os poderes públicos estão obrigados a 

respeitá-la e protege-la’, preceito que recolheu sua inspiração na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas de dezembro de 1948, 

sem, contudo, olvidar os direitos propugnados pela Revolução Francesa, culminados na 

Declaração do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789.  

Relativizando-se o conceito até então vigente de soberania em prol de indivíduos 

vulneráveis e desprotegidos, o princípio da dignidade da pessoa humana, desvinculada de 

qualitativos de ordem moral, cultural ou religiosos, passou a ocupar lugar central no sistema 

                                                            
249 Ana Paula de Barcelos, neste sentido, enfatiza que, “do ponto de vista jusfilosófico, e para uma sociedade 

como a contemporânea, que crê nos postulados humanistas e na democracia, a dignidade da pessoa humana (aí 

incluindo o seu aspecto material), constitui o valor mais fundamental”. (BARCELLOS, Ana Paula de. A 

Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais: O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2002, p. 248). 



 
 
 
 

 

jurídico contemporâneo, impondo a sua observância nas mais diversas dimensões dogmático-

jurídicas. 

Bittar afirma que ao erigir valores-guia ao centro do sistema jurídico, entre eles, o da 

dignidade humana, a Constituição Federal de 1988 assumiu grande potencial transformador 

da sociedade brasileira, colaborando, assim, à formação fundamental da cultura dos direitos 

humanos dentro de uma sociedade pluralista250, no plano interno. 

Para Edilson Pereira Nobre Júnior, a dignidade da pessoa humana foi erigida na 

Constituição Federal de 1988 à guisa de valor básico do Estado Democrático de Direito, 

adotado após a traumática barbárie nazi-facista, reforço à inclinação atual onde a pauta é o 

reconhecimento do ser humano como o centro e o fim do Direito.251 

Isto porque, ainda segundo Bittar, a dignidade da pessoa humana é expressão que 

possui amplo alcance, reunindo em seu bojo todas as facetas dos direitos humanos, a exemplo 

da prestação de serviços essenciais por parte do Estado; do cumprimento de políticas públicas; 

do atendimento das necessidades sociais; da construção da justiça social; do alicerce das 

tomadas de decisão em política legislativa, entre outras252, nuances estas que muito 

representam ao estudo que se ora desenvolve.  

O fato é que este potencial transformador vem sendo obstado pelo que se 

convencionou chamar de programaticidade das normas, (a teor do que já foi esposado em 

espaço próprio), adormecendo a perspectiva inovadora e avançada trazida pela Constituinte de 

1988, bem como renegando as conquistas alcançadas por esta, conferindo-lhe, ao contrário de 

efetividade, inocuidade. Tudo isso em detrimento do respeito ao indivíduo-cidadão, 

                                                            
250 BITTAR, Eduardo C. B. Hermenêutica e Constituição: A dignidade da pessoa humana como legado à 

pós-modrnidade. In: BITTAR, Eduardo C. B; FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. (Org.). Direitos Humanos 

Fundamentais: Positivação e Concretização. São Paulo: Edifieo, 2007, p. 250. 
251 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. O Direito brasileiro e o princípio da dignidade da pessoa humana. Jus 

Navigandi, Teresina, ano 5, n. 41, 1 maio 2000. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/161 >. Acesso em: 17 

de abr. de 2014. 
252 Idem, p. 255. 



 
 
 
 

 

destinatário potencial destas normas, tendo em vista que a incumbência da consecução destas 

não fora, ainda, de fato, assumida, por quem deveria: o Estado. 

Nesta senda, a despeito de a dignidade da pessoa humana dever ser colocada em uma 

perspectiva mais ampla possível, de forma a buscar a sua essência em um espectro de direitos 

abrangentes a todos os aspectos da personalidade humana, Ingo Wolfgang Sarlet adverte que 

há que se reconhecer que também o conteúdo do conceito de dignidade da pessoa humana (a 

exemplo de inúmeros outros preceitos de contornos vagos e abertos) carece de uma 

delimitação pela práxis constitucional. Tal tarefa é atribuída a todos os órgãos estatais.253  

Assim é que se pode vincular o texto constitucional e a dignidade da pessoa humana 

à implementação dos direitos e deveres fundamentais, rejeitando, com isso, a falsa sensação 

de conformação por parte dos cidadãos, promovida pelos dispositivos que, abstrata e 

simbolicamente, conferem-lhes os mais diversificados direitos e garantias que, por motivos 

vários, não saem do papel.254 

Com efeito, ao passo que a dignidade da pessoa humana se configura um direito do 

homem, direito subjetivo de ter sua dignidade respeitada, impõe-se, igualmente, um dever, a 

obrigação de se portar com dignidade em face de si mesmo e dos outros que consigo vivem 

em sociedade. Mas não só isso. Impõe, ao mesmo tempo, o dever do Estado de promover esta 

dignidade, de permitir que ela seja acessível aos cidadãos, pois que em nada é relevante 

pronunciá-la se não forem propiciadas as adequadas condições de sua materialização. Do 

contrário, será sempre uma abstração, não obstante provoque imensurável sedução. 

                                                            
253 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2007, p. 117-118. 
254 “O teor do discurso constitucional, ao deixar ambíguo, vago, ou mesmo apagado e esquecido o conteúdo 
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compromisso com tal valor que é deixado a vagar pelas malhas da rede constitucional como se fosse a expressão 

‘Dignidade da Pessoa Humana, mera figura de retórica” (LÖWENTAL, Ana Maria Valiengo. Exame da 

expressão ‘A Dignidade da Pessoa Humana’ sob o Ângulo de uma Semiótica Jurídica. In: Revista da 
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Nobre Júnior, destacando o ensinamento de Ernesto Benda, aduz que a consagração, 

no art. 1.1. da Lei Fundamental tedesca, já transcrito, da dignidade humana como parâmetro 

valorativo, evoca, inicialmente, o condão de impedir a degradação do homem, em decorrência 

de sua conversão em mero objeto de ação estatal. Mas não é só. Igualmente, esgrime a 

afirmativa, de aceitação geral, de competir ao Estado a procura em propiciar ao indivíduo a 

garantia de sua existência material mínima.255 

Lançando luz a esta questão, Ana Paula de Barcellos defende, em sua doutrina, a 

necessidade de o Estado, primeiramente, ofertar um mínimo social existencial, para, somente 

então, garantir que todas as pessoas tenham uma existência digna.256  

Em sendo abstração apenas, perde completamente o sentido de diretriz axiológico-

normativa do sistema constitucional, em vista de que a realidade social a que se destina tal 

sistema não necessita de abstrações, ilusões, mas, sim, de real eficácia concretiva. 

Concretização esta que depende frontalmente da atuação estatal quando da consecução de 

suas obrigações constitucionais e políticas, isto é, de seu(s) dever(es) fundamental(is) de 

promover aos administrados uma vida digna, na forma proclamada pela Constituição, 

utilizando-se desta como uma bússola, instrumento que lhe orienta como seguir.  

Acerca da insustentabilidade da permanência da ciência jurídica nesse “pântano 

movediço das ideologias”, fonte de respostas axiológicas às demandas sociais, dada a sua 

complexidade, Kelsen já se insurgia, profundamente marcado pelo ceticismo do empirismo 

lógico do Círculo de Viena. Para ele, “o único modo de deixar o caminho livre dessas 

ramificações ideológicas do direito, seria o caminho de sua Teoria Pura”257. 
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Na prática dos tribunais, vê-se que a dignidade da pessoa humana representa um 

relevantíssimo instrumento nos processos de interpretação e ponderação de direitos e até 

mesmo de outros princípios, passando a compor frequentemente as normas de decisão e 

otimizando as decisões judiciais em direção ao atendimento da função social do Direito. 

Todavia, a dúvida que se levanta, na hipótese, é se esta atitude, a despeito de sua 

plausibilidade, é suficiente para fazer com que o “princípio-mor” se liberte da vagueza que lhe 

oprime, ou se se constitue figura ilustrativa, ornamental, para ganhar foros de relevo jurídico. 

Corroborando a ideia de vinculação entre dignidade da pessoa humana e dever 

fundamental estatal, Jorge Reis Novais afirma que quando este princípio plasmado na 

Constituição é formalmente acolhido no respectivo texto constitucional, o que ocorreu com a 

realidade jurídica brasileira, além de representar, como dito, a qualidade de um valor moral 

legitimador da força normativo-constitucional de um Estado de Direito material258, também se 

transforma em um “dever-ser” jurídico, já que vincula a atuação dos Poderes do Estado, 

impondo-lhes uma atividade positiva.259 

No plano jurídico, âmbito que interessa ao feito, conforme salienta Ana Paula de 

Barcelos, ao considerar especialmente a situação brasileira inaugurada com o advento da 

Constituição de 1988, o princípio constitucional em apreço (dignidade da pessoa humana) 

tornou-se o princípio estruturante, fundante da ordem jurídica e, bem assim, a finalidade 

estatal mais precípua, assumindo para si todas as consequências advindas, inclusive, a 

atividade da Hermenêutica que se impôs(õe) ao novo status conferido ao princípio, já que, 

como assevera Moreira, a doutrina avança para uma teorização dos direitos fundamentais 

                                                            
258 Para HÄBERLE, o direito constitucional material – vivido – surge de um número enorme de funções 

“corretamente” exercidas: aquelas desempenhadas pelo legislador, pelo juiz constitucional, pela opinião pública, 

pelo cidadão, mas também pelo Governo e pela oposição. (HÄRBELE, Peter. Hermenêutica Constitucional. A 

sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e 

“procedimental” da Constituição. Trad. de Gilmar Ferreira Mendes. São Paulo: Sergio Antônio Fabris, 2002, 

p. 52). 
259 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais: O Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 51. 



 
 
 
 

 

enquanto princípios e valores, movendo-se no âmbito e na direção de uma nova concepção de 

Constituição evolutiva e aberta.  

Nesta esteira, há que sempre se ter em mente que a atividade reveladora do Direito 

não é a de prescrever dispositivos, a exemplo da atividade legislativa, mas, outrossim, a de 

interpretá-los260, pois como bem ensina Eduardo Bittar, o texto jurídico é o locus da 

interpretação e é sempre a partir dele, e não da intenção do legislador, que parte o intérprete 

jurídico na busca de alcançar o sentido da proposição jurídica261. Impende consignar a 

necessidade de observância à prescrição legal, alertando-se para o fato de que a intenção do 

legislador constituinte nem sempre coincide com o texto legal. De outro modo, só se 

considera possível desconsiderar a intenção primária do legislador quando os próprios limites 

constitucionais permitirem, não sendo cauteloso, pois, conferir plena autonomia e liberdade à 

interpretação. 

Desta feita, tem-se que o princípio da dignidade da pessoa humana e a sua realização 

prática deve emoldurar, diga-se, dar forma, a todo o sistema constitucional que se declare 

democrático para, de uma banda, garantir um mínimo262 digno de direitos aos indivíduos e, de 

outra, assegurar o pluralismo político, elementos estruturais de qualquer Democracia. 

Todavia, a pergunta que se impõe é: Mas o que vem a ser a dignidade?  

Maria Celina Bodin de Moraes afirma ser a dignidade o elemento que distingue os 

seres humanos dos outros seres vivos263. Para ela, os homens detêm uma substância única, 

uma qualidade própria comum unicamente à sua natureza de seres humanos. 

                                                            
260 Conforme ensina Isabel Moreira, “a força normativa da Constituição também repousa na obrigação da 

interpretação mais conforme à Lei Fundamental” (MOREIRA, Isabel. A solução dos direitos. Coimbra: 

Almedina, 2007, p. 224). 
261 BITTAR, Eduardo C. B. Hermenêutica e Constituição: A dignidade da pessoa humana como legado à 

pós-modrnidade. In: BITTAR, Eduardo C. B; FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. (Org.). Direitos Humanos 

Fundamentais: Positivação e Concretização. São Paulo: Edifieo, 2007, p. 239. 
262 Diante da vagueza da locução “dignidade da pessoa humana”, o problema que vem se impondo na atualidade 

é identificar qual é esse mínimo e quais efeitos concretos possui.  
263 MORAES, Maria Celina B. de. O conceito de dignidade da pessoa humana: substrato axiológico e 

conteúdo normativo. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, Direitos Fundamentais e Direito 

Privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 112. 



 
 
 
 

 

Em estudo como Professor Visitante da Universidade de Havard, em 2011, Luís 

Roberto Barroso registrou que a dignidade da pessoa humana é uma realidade no mundo 

ocidental, um consenso ético. Segundo a lição de Barroso, a dignidade humana é um valor 

fundamental que se viu convertido em princípio jurídico de estatura constitucional, seja por 

sua positivação em norma expressa, seja por sua aceitação como um mandamento jurídico 

extraído do sistema264. 

Entoando a superioridade do valor “dignidade” aos homens, também Kant, já há 

tanto tempo, um dos mais influentes filósofos do Iluminismo, citado por Moraes265, chegou a 

afirmar que assim como “as coisas têm preço; as pessoas, dignidade”. Isso para refletir o 

dever de a legislação, a vigorar na sociedade, levar em consideração a realização desse valor 

carreado pelo princípio da dignidade humana, como o seu mais relevante fim. 

Neste particular, a Constituição Federal de 1988 normatizou, em seu artigo 1º., inciso 

III, a dignidade da pessoa humana como um dos “fundamentos da República”, delineando 

então a tutela desse núcleo intangível, em detrimento dos valores civilistas-individualistas. 

Desta feita, pode-se dizer, em consonância com a mais moderna doutrina, seguida 

pela mais abalizada jurisprudência, que a dignidade da pessoa humana “parece” ser o vetor 

mais poderoso, talvez o único, dentro do atual sistema constitucional, capaz de conceber a 

este uma sistematização axiologicamente fundamentada, necessária à iminente superação do 

modelo de Estado em vigor.  

Segundo Junqueira de Azevedo, a consideração pelos pressupostos materiais 

mínimos para o exercício da vida é preceito originado no imperativo categórico da 

                                                            
264 BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas – Limites e 

Possibilidades da Constituição Brasileira. 9. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 122. 
265 MORAES, Maria Celina B. de. O conceito de dignidade da pessoa humana: substrato axiológico e 

conteúdo normativo. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, Direitos Fundamentais e Direito 

Privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 115. 



 
 
 
 

 

intangibilidade da vida humana, pressuposto do princípio jurídico da dignidade da pessoa 

humana.266 

Então, pergunta-se: quais são esses pressupostos mínimos? Poder-se-ia dizer que são 

os próprios direitos fundamentais plasmados na Constituição. Sim, porque se alçados à 

categoria de direitos fundamentais pelo documento normativo supremo, são, de fato, os 

componentes essenciais à existência de uma vida digna, pautada pela igualdade real. Contudo, 

a obviedade da resposta esbarra na generalidade dos preceitos267, especialmente daqueles que 

exigem uma prestação estatal, bem como nas dificuldades financeiras do Estado, fundamento 

primeiro da teoria da reserva possível268.269 

É, pois, a dignidade da pessoa humana que informa esse mínimo existencial, 

conteúdo nuclear que viabiliza uma vida digna em consonância com os preceitos 

constitucionais da contemporaneidade, alçando o status de princípio jurídico270, expressão de 

um dever-ser normativo e, por consequência, sindicável perante os Poderes estatais, 

resvalando nos princípios da liberdade e igualdade fática. 

Tal entendimento que vem se disseminando por todo o mundo ocidental, compondo 

as mais diversas Constituições e Tratados Internacionais, representa a passagem de um Estado 

                                                            
266 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. A caracterização jurídica da dignidade da pessoa humana. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, v. 91, n. 797, 2002, p. 22. 
267 Para Dimitri Dimoulis , trata-se do fenômeno da baixa densidade normativa, que torna difícil decidir qual das 

partes envolvidas em um conflito está com a razão constitucional, já que interpretações conflitantes entre elas 

são autorizadas por um texto constitucional extremamente genérico. (DIMOULIS, Dimitri. Arguição de 

descumprimento de preceito fundamental. Problemas de concretização e limitação. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, v. 832, 2005, p. 13-16). 
268 Por ser temática objeto de grandes controvérsias, impõe estudo autônomo, detalhado, pelo que se deixa de 

adentrá-la. 
269 O ideal é que esses conteúdos básicos da dignidade sejam universalizáveis, multiculturais, de modo a 

poderem ser compartilhados e desejados por toda a família humana. 
270 Conforme BARROSO: “Princípios são normas jurídicas com certa carga axiológica, que consagram valores 

ou indicam fins a serem realizados, sem explicitar comportamentos específicos. Sua aplicação poderá se dar por 

subsunção, mediante extração de uma regra concreta de seu enunciado abstrato, mas também mediante 

ponderação, em caso de colisão com outras normas de igual hierarquia. Além disso, seu papel no sistema 

jurídico difere do das regras, na medida em que eles se irradiam por outras normas, condicionando seu sentido e 

alcance”. (BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas – Limites e 

Possibilidades da Constituição Brasileira. 9. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 12). 



 
 
 
 

 

de Direito para um Estado Constitucional271 cuja meta é alcançar e fornecer, por meio de 

estruturas jurídico-político-sociais, a plena satisfação de necessidades físicas, morais, 

psíquicas e espirituais do ser humano, isto é, de um “minimum exigível socialmente, capaz, 

por seus recursos, meios e técnicas, de alcançar justiça social”272, igualdade material, de onde 

se infere a necessidade de observar incondicionalmente o cumprimento dos deveres 

fundamentais por parte do Estado, responsável pelo bem-estar social, agora pautado pelo 

discurso jurídico da dignidade da pessoa humana, elemento de construção e aprimoramento de 

uma sociedade aberta e plural, o que impõe a preponderância dos demais valores sociais e que 

estes, juntamente com a dignidade, estejam em permanente processo de troca intersubjetiva. 

Só assim, considerando a não soberania da superioridade da interpretação autêntica 

proposta por Kelsen, mas, sim, permitindo o agir comunicativo de Habermas (através do 

permanente processo de troca intersubjetiva entre os valores abrigados pela realidade 

constitucional e, entre eles, a dignidade da pessoa humana) poder-se-á superar definitivamente 

os resquícios ainda subsistentes de uma Constituição como documento eivado de 

formalidades, evidenciando-a como documento refletidor de realidade, ocasião em que poderá 

se vislumbrar o primeiro passo em direção a um Estado Constitucional, onde o princípio 

jurídico da dignidade humana seja, além de adorno retórico, embasamento à materialização 

dos direitos fundamentais, fim da Constituição, a partir do cumprimento dos deveres 

fundamentais estatais, seja atuando positivamente ou se abstendo de tal, mas vindo, em 

qualquer caso, em prol das necessidades dos excluídos, marginalizados, a fim de lhes criar as 

                                                            
271 Não se fala aqui em uma nova forma de Estado, mas, sim, como faz Isabel Moreira, “de uma modalidade da 

forma de Estado Democrático de Direito”. Não pretendendo, portanto, substituir as tarefas antigas, mas 

complementá-las com novas, na busca por uma maior igualdade social. (MOREIRA, Isabel. A solução dos 

direitos. Coimbra: Almedina, 2007, p. 34). 
272 BITTAR, Eduardo C. B. Hermenêutica e Constituição: A dignidade da pessoa humana como legado à 

pós-modrnidade. In: BITTAR, Eduardo C. B; FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. (Org.). Direitos Humanos 

Fundamentais: Positivação e Concretização. São Paulo: Edifieo, 2007, p. 254. 



 
 
 
 

 

condições ou lhes promovendo, ao menos, mínimas oportunidades para que estes sejam 

(re)inseridos na sociedade.273 

O catálogo de direitos fundamentais é demasiadamente extenso, conferindo aos seus 

titulares274 um extenso rol de direitos, individuais e coletivos, e suas garantias. 

 Ao lado desse aparato de proteção à condição do indivíduo, enquanto homem e 

cidadão, e de coletividade, há, igualmente, a previsão de deveres jurídicos, de ordem 

individual e coletiva, tendo em vista que os direitos antes referidos não se apresentam como 

meros “apelos ao legislador”, “programas” ou “linhas de actuação política”275. 

Neste particular, os direitos sociais, cuja concretização está afeita aos órgãos estatais, 

exige uma atividade positiva do Estado, um dever, importando relevantes consequências 

jurídicas, entre eles o dever de “reposição da igualdade”276 e a proibição do retrocesso 

social277. Isto porque, a teor do que assevera Eros Grau, o Estado não deve se restringir a 

intervir na ordem social exclusivamente como órgão de produção do direito e provedor da 

segurança, devendo, sim, desenvolver novas formas de atuação, em especial que faça “uso do 

direito positivo como instrumento de sua implementação de políticas públicas”278, de sorte 

que o próprio direito passe de forma séria a se manifestar como uma política pública efetiva. 

Como se viu no tópico anterior, a dignidade da pessoa humana é princípio jurídico 

que irradia efeitos sobre todo o ordenamento, impondo, assim, que todo ele, em sua 

interpretação e aplicação, esteja pautado por um fundamento que confira aos seus 

                                                            
273 Sobre este aspecto, diante da imposição e do crescimento de incumbências ao Estado, Isabel Moreira 

consigna que o atual Estado deu lugar a um novo modelo que pode ser batizado de Estado “Pós-Social” 

(MOREIRA, Isabel. A solução dos direitos. Coimbra: Almedina, 2007, p. 41).  
274 Para o professor LEONARDO MARTINS, o estudo detalhado da questão de quem são os titulares de 

determinado direito é de crucial importância para a aplicação dos direitos fundamentais. Porém, como o cerne do 

presente estudo não é os direitos fundamentais, ousa-se não se imiscuir nesta particularidade. (MARTINS, 

Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 2012, p. 68-69). 
275 QUEIROZ, Cristina. O Princípio da Não Reversibilidade dos Direitos Fundamentais. Coimbra: Coimbra, 

2006, p. 65. 
276  MOREIRA, Isabel. A solução dos direitos. Coimbra: Almedina, 2007, p. 236. 
277 Por esta teorização, uma vez consagradas legalmente as prestações sociais, o legislador não poderá depois 

eliminá-las sem alternativas ou compensações, o que impõe, segundo QUEIROZ, “a acção do Estado, num 

‘dever de legislar’”. É  tese da irreversibilidade dos direitos fundamentais. (QUEIROZ, Cristina. O Princípio da 

Não Reversibilidade dos Direitos Fundamentais. Coimbra: Coimbra, 2006, p. 31.) 
278 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 27. 



 
 
 
 

 

destinatários um mínimo de dignidade. E assim sendo, tomando-se a ideia de que “o direito é 

também, ele próprio, uma política pública”279, impende-se o tomar como objeto de análise 

funcional, importando que se questione as funções do direito. 

Ao tentar fixar limites a este mínimo, buscando compreender o que é e qual o seu 

conteúdo, esbarra-se em dificuldades de ordem constitucional e institucional, dada a abertura 

da expressão da cláusula de tutela, de onde emana a imposição de que seja a dignidade da 

pessoa humana elemento de ponderação, além dos argumentos tangentes às dificuldades 

orçamentárias e estruturais do Estado. 

Todavia, não restam dúvidas de que cabe ao Estado-provedor implementar a 

consecução dos direitos fundamentais expressamente arrolados na Constituição Federal de 

1988, e, bem assim, aqueles implícitos que se extraem do corpo do texto constitucional, já que 

dotados de eficácia (plena e imediata, na classificação da doutrina clássica). Esta é a questão 

chave diante do atual paradigma de Estado. 

Em suas lições, Isabel Moreira bem ensina que ao Estado cabe garantir a todos o 

direito à educação, promovendo a cultura, a ciência, a educação física, o desporto, entre 

outros (...), bem como assegurar o direito à saúde, à segurança social, à habitação, ao trabalho, 

e ainda a proteção da infância, o desemprego, os idosos, etc, etc280. Desta forma, estará o 

Estado cumprindo o seu dever de atuação, a sua função social, ao criar igualdade de 

oportunidades de fato, garantindo a todos a liberdade fundamental. 

Não se pode descurar, a bem da verdade, que a respectiva implementação é objeto de 

políticas de conformação legislativa, de modo que também tem a sua materialização 

comprometida ante a não atuação do Poder Legislativo. Ressalve-se, por oportuno, ainda, a 

significativa atuação do Poder Judiciário nos casos de omissão ou insuficiente realização.   

                                                            
279 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 28. 
280 MOREIRA, Isabel. A solução dos direitos. Coimbra: Almedina, 2007, p. 36. 



 
 
 
 

 

O modelo de ordenamento que vem avançando reclama um balanceamento de 

valores, impondo o “alargamento da justiça política e o reconhecimento de um princípio de 

interpretação activista por parte do juiz”281, e o entendimento de que os preceitos 

constitucionais são mandamentos que obrigam o legislador a prosseguir em sua tarefa com 

equilíbrio, proporção e justiça, sob pena de serem “fórmula vácua de conteúdo”282, daí a 

relevância da devida atuação dos Poderes do Estado, em suas competências. 

De modo geral, por ser a realização desses direitos essenciais uma imposição do 

princípio da dignidade humana, pois que conferem um mínimo de dignidade à vida dos que 

avidamente dele necessitam, representam obrigação jurídica a cargo do Estado, impondo 

limite e parâmetro à sua atuação, não obstante as dificuldades de ordem institucional 

(financeira e estrutural), uma vez que é função do Estado promover a igualdade substancial, 

mediante a satisfação generalizada das necessidades básicas, permitindo aos cidadãos um 

mínimo vital.283 

Contudo, a doutrina jurídica muito pouco se debruça acerca dessa questão de crucial 

relevância, qual seja, a dimensão positiva do dever de atuação do Estado, que aponta o tipo e 

o nível de relação existente entre o ente estatal e os indivíduos e a sociedade.  

Por outro lado, a todos é dado conhecido a “inflação de direitos” a que, 

cotidianamente, a sociedade é submetida. São direitos de toda a espécie. Direitos estes que, na 

sua maioria, assustadoramente, padecem de um mínimo grau de efetivação prática, 

principalmente, no que atine àqueles voltados à realização de direitos sociais. Esta 

problemática é, por sua vez, tratada rotineiramente pelos estudiosos do Direito, resvalando 

sempre na vala comum que é a afamada discrepância entre a realidade e o texto 

constitucionais. Inúmeros estudos advindos dos mais célebres constitucionalistas versam 

                                                            
281 MOREIRA, Isabel. A solução dos direitos. Coimbra: Almedina, 2007, p. 209. 
282 MOREIRA, Isabel. A solução dos direitos. Coimbra: Almedina, 2007, p. 211. 
283 Este dilema acerca dos argumentos fazendários e constitucionais diante da dicotomia “reserva do possível x 

mínimo existencial” merece análise mais acurada em estudo autônomo, o qual não se propõe no presente artigo. 



 
 
 
 

 

sobre os direitos fundamentais, seus graus de eficácia, sua maior ou menor realização, com 

maior enfoque aos que compõe o bloco conhecido como de 2ª geração (direitos econômicos, 

sociais e culturais), vez que são estes que exigem mais que o direito de exercício a ser 

promovido pelo indivíduo ou pela coletividade.  

Mas, e o dever fundamental estatal de tutela? Existe um mínimo de equilíbrio na 

consideração e na atenção conferida aos direitos fundamentais, de um lado, e aos deveres 

fundamentais, de outro?  

Nesta esteira, o Professor Leonardo Martins enfatiza que há um fortíssimo 

desequilíbrio doutrinário. E lança a questão que incita o presente estudo, excetuando a 

realidade alemã: Porque a doutrina não se interessa pelos deveres fundamentais? Ao que 

diretamente trata de responder: deve-se à hostilidade de muitos autores quanto ao caráter anti-

liberal dos deveres fundamentais, bem como à sua limitada relevância nas Constituições de 

inspiração liberal.284 

De fato, a temática “deveres fundamentais” tem sido relegada a plano secundário, 

enquanto todos os holofotes se ocupam em apresentar os brilhantes espetáculos 

protagonizados pelos mais diversos direitos fundamentais e suas teorizações. É o que Gomes 

Canotilho denomina de “excessiva enfatização”285. Afinal, é politicamente mais interessante 

conceder direitos que tratar da sua (in)suscetível concretização. 

José Casalta Nabais chega a se referir ao tema “deveres fundamentais” como um 

daqueles que a doutrina contemporânea mais se esqueceu de tratar.286 Acompanhado por Ingo 

Sarlet que, por sua vez, aponta o quase inexistente desenvolvimento jurisprudencial e 

doutrinário acerca do tema no constitucionalismo brasileiro. Daí o motivo que enseja a 

                                                            
284 MARTINS, Leonardo; DIMOULIS, Dimitri. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 

2012, p. 59. 
285 CANOTILHO, J. J. Gomes. Das Constituições dos direitos à crítica dos direitos. Brasília: Revista de 

Direito Público, n. 7, 2005, p. 80. 
286 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos: contributo para a compreensão 

constitucional do estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 2004, p. 15. 



 
 
 
 

 

pesquisa e a torna relevante ao panorama jurídico-constitucional hodierno, onde se assiste 

corriqueiramente à avassaladora avalanche de direitos reiteradamente desrespeitados e não-

implementados pela não atuação do Estado que se furta do cumprimento de suas obrigações, 

impostas pela Constituição-tarefa, do seu dever de agir. 

A dignidade da pessoa humana enquanto princípio jurídico irradiador de 

consequências jurídicas como é, impõe aos indivíduos que imprimam os ditames da dignidade 

em seus comportamentos, nas relações com os outros indivíduos, e nas relações sociais como 

um todo e, também, para consigo mesmo. 

Relativamente ao Estado, como salienta Jorge Reis Novais, a exigência moral de 

respeito pelos ditames de uma vida digna é, igualmente, critério de valoração da legitimidade 

de sua atuação e, bem assim, fundamento apto a invalidar qualquer ato que contrarie tais 

ditames, emanados de qualquer um dos poderes do Estado que promova a violação.287 

Assim, em tendo a Constituição de 1988 elevado o princípio da dignidade humana a 

um dos fundamentos da República, obrigou o Estado a conformar toda a sua ordem jurídica 

neste sentido, vinculando seus Poderes a atuarem em conformidade com os preceitos 

emanados deste princípio jurídico, fundamento estruturante da República brasileira, que 

concede aos administrados o direito de lhe ser oferecido um mínimo de amparo social, 

permitindo que se utilizem da prerrogativa de exercerem os seus direitos, não apenas aqueles 

de liberdade, em que o Estado precisa simplesmente se abster de atuar, mas, igualmente, os 

que dependem diretamente da ação promovedora desse mesmo Estado. 

Por assim ser, cabe ao Estado dispor de mecanismos de prevenção, proteção e 

promoção da dignidade da pessoa humana em face de desafortunadas intervenções que 

tendam a desafiá-lo, em razão de que ao projetá-la como fundamento republicano, afasta o 

Estado da ideia de que possui um fim em si mesmo, aproximando-o da ideia de que é a pessoa 

                                                            
287 NOVAIS, Jorge Reis. Os princípios constitucionais estruturantes da República Portuguesa. Coimbra: 

Coimbra, 2011, p. 52. 



 
 
 
 

 

que é fim em si mesmo288, de que existe para servir às pessoas e as tornar iguais. Iguais, diga-

se de passagem, não apenas perante a lei, mas, sim, e principalmente, entre elas mesmas, 

iguais em chances, em oportunidades. 

Percebe-se que a Constituinte, no Capítulo I (Direitos e Deveres Individuais e 

Coletivos) do Título II (Direitos e Garantias Fundamentais), ocupou-se de trazer 

expressamente deveres fundamentais, devendo-se somar a estes, ainda, outras passagens que 

se encontram esparsas no texto além daqueles deveres implicitamente extraídos. 

Já fora mencionado antes que é inimaginável passar pelo estágio evolutivo de um 

Estado Democrático de Direito, que se quer voltar em direção a um Estado Constitucional, 

propugnando-se apenas direitos e desconsiderando os correlatos deveres. Tanto assim o é que 

o legislador constituinte optou por inseri-los no mesmo capítulo, unindo-os sistematicamente. 

Como reiteradamente esposado, ao lado da concessão de direitos, também são 

atribuídos deveres. Nesta oportunidade, portanto, interessam os deveres atinentes à atividade 

do Estado, enquanto Estado-provedor-interventor, em prol da realização do princípio-vetor da 

dignidade, através da sua obrigação de respeitar aquilo que se oferece pela Constituição, 

cumprindo-a, sem, contudo, afetar desnecessária ou desproporcionalmente a autonomia 

individual. Do contrário, vivenciar-se-ia um retrocesso inaceitável, essencialmente porque a 

liberdade, ao lado da igualdade e da solidariedade social, são desdobramentos da dignidade da 

pessoa humana.  

Direitos e deveres fundamentais possuem uma forte relação de imbricação, de modo 

que a materialização dos direitos fundamentais sociais, por exemplo, depende diretamente do 

cumprimento do dever de atuação positiva do Estado.289 De outro modo, registre-se o dever 

correlato ao direito de um mesmo indivíduo, a exemplo do direito ao meio ambiente saudável 
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Coimbra, 2011, p. 52. 
289 Há de se ressalvar que à existência de um direito nem sempre corresponde a existência de um dever, salvo se 

a intenção for dizer que ao direito de um implica o dever de reconhecimento e respeito do outro. 



 
 
 
 

 

correlato ao dever de preservação do meio ambiente, modalidade que não é objeto do estudo 

vertente, ocupado com a modalidade dever fundamental de atuação do Estado quanto ao 

cumprimento dos direitos fundamentais. 

Desta feita, mister que para se ter um sistema constitucional uno e efetivo, como 

apregoado, o Estado assuma para si as responsabilidades que lhe são atinentes, entre elas o 

dever estatal de tutela, entendido no seu sentido mais amplo, não restrito aos que se 

encontram na Constituição, mas também àqueles que dela decorram. 

Martins e Dimitri consignam que o dever estatal de tutela se refere ao dever do 

Estado de proteger ativamente o direito fundamental contra ameaças de violação 

provenientes, sobretudo, de particulares. Mas deixa de considerar, ao menos nesta ocasião, as 

ameaças de violação provenientes especialmente do próprio Estado, oportunidade em que 

descura da dignidade da pessoa humana, opção do legislador constituinte, arma de defesa do 

indivíduo que legitima e impõe a necessária atuação estatal. E quem protege o direito 

fundamental contra a violação ou omissão proveniente do próprio Estado?  

Segundo a Grundgesetz,290 o Estado é obrigado a observar e a proteger a dignidade 

da pessoa humana, concepção da dogmática do efeito horizontal que deve ser levada a efeito 

pelo constitucionalismo brasileiro. 

A teor do que antes fora esposado, a dignidade é fundamento da República brasileira 

e vincula o Estado a lhe dar espaço, pelo que a cada direito fundamental previsto ao 

indivíduo, há um dever fundamental que obriga o ente estatal a atuar positiva ou 

negativamente, observando, protegendo e cumprindo o preceito constitucional. 

Deste modo, não cabe ao Estado apenas se abster de comportamentos lesivos, ou 

seja, de não intervir nas esferas individuais protegidas, cabendo-lhe também proteger 

ativamente os direitos fundamentais em face de possíveis inobservâncias por particulares, 
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como ensina Martins291. E mais: cabe-lhe o dever jurídico de dar efetivo cumprimento aos 

preceitos constitucionais traduzidos pelos direitos fundamentais, fins constitucionais. São os 

deveres de prestação do Estado, pelos quais se põe em prática serviços e políticas públicas 

para a concretização desses direitos que legitimam todo o sistema constitucional. E tal não o é 

apenas para se desincumbir de um ônus, mas, sim, porque “dele depende o desenvolvimento e 

o progresso da pátria”292. 

Caso contrário, a quem cabe realizar o extenso rol de direitos fundamentais 

desrespeitados e não implementados, mas fartamente encontrados na Constituição? Se não se 

buscar conferir juridicidade ao dever de atuação do Estado, não obstante que o seja mediante 

a via judicial, estes tais direitos que conferem ao Estado Brasileiro o caráter democrático, não 

passarão de figuras ornamentais, servientes aos grupos de poder, em detrimento das massas, 

reiteradamente enganadas, iludidas, esquecidas, mola propulsora da crise institucional 

vivenciada.  

Isto porque a concepção moderna do Direito não preenche mais as expectativas da 

sociedade, impondo-se pelas novas necessidades da pós-modernidade uma concepção 

funcional, em que a atuação estatal, mediante a atividade legislativa e as interpretações 

jurídicas, seja feita com o escopo de assegurar eficácia concretiva aos comandos normativos à 

luz da dignidade humana, como forma de se realizar valores intrínsecos à manutenção do 

Estado como a igualdade (material) e a liberdade. 

Por esta razão é que pôr a dignidade da pessoa humana efetivamente no cume do 

sistema constitucional se impõe, pois que ela carrea toda a carga de demandas pela realização 

da Justiça, fim primeiro colimado pelo Direito. No que diz respeito ao dever de atuação estatal 

em prol da sociedade e dos indivíduos, serve a dignidade humana como elemento unificador 
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292ÁVILA, Fernando Bastos de. Pequena Enciclopédia de Moral e Civismo. Rio de Janeiro: Companhia 
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do sistema e, bem assim, como “uma grande referência no sentido da necessidade de proteção 

dos valores fundamentais constitucionais conquistados pela humanidade”293, ocasião em que 

se promove e densifica a otimização do sistema constitucional, dando-lhe (maior) real 

efetividade e evitando que o Estado se utilize de seus direitos e deveres como instrumentos de 

manipulação de muitos, no interesse de poucos. 

Urge cobrar o respeito ao pacto inicial, fazendo cumprir as cláusulas sociais 

indispensáveis à dignidade humana e à sobrevivência, em prol da proclamada igualdade 

substancial. Neste desiderato, o Judiciário vem tentando, por suas normas de decisão, cumprir 

o seu papel. A dúvida que leva à continuidade do presente estudo, a partir do item que segue, 

é averiguar até que ponto esse Poder estatal tem procedido a contento neste desiderato e se lhe 

é possível tal intento, face os instrumentos que lhe são disponibilizados pela própria estrutura 

em que está inserido e da qual não pode se furtar. 
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5 CONSTITUCIONALIZAÇÃO SIMBÓLICA NA ORDEM JURÍDICA BRASILEIRA 

COMO RESULTADO DE UMA INTRASSISTEMATICIDADE DESEQUILIBRADA: 

ÓBICE À BUSCA DO ESTADO CONSTITUCINAL 

 

5.1 CONSTITUIÇÃO E CONSTITUCIONALIZAÇÃO 

 

A atividade de cognocibilidade do fenômeno da constitucionalização pressupõe a 

análise de fatores subjacentes como o acoplamento estrutural entre Política e Direito; a 

Constituição como subsistema do sistema jurídico; a Constituição como mecanismo de 

autonomia operacional do Direito e a função social e de prestação política da Constituição e, 

por conseguinte, do Direito.  

Ao emprego do termo “constitucionalização” subjaz a ideia de que nem toda ordem 

jurídico-política estatalmente organizada possui uma Constituição, no sentido (pós-)moderno. 

Nesse caso, a Constituição é fator e produto da diferenciação funcional entre Direito e Política 

como subsistemas da sociedade. Já a constitucionalização se apresenta como o processo 

através do qual se realiza essa diferenciação. 

Consoante esse modelo, a Constituição como “acoplamento estrutural” entre Política 

e Direito, na definição luhmanniana, é via de prestações recíprocas e mecanismo de 

interpenetração ou até de interferência entre dois sistemas sociais autônomos, na medida em 

que ela possibilita uma solução jurídica do problema de auto-referência do sistema político e, 

ao mesmo tempo, uma solução política do problema de autorreferência do sistema jurídico, 

implicando, assim, relações recíprocas de dependência e independência294. 

O que ocorre é que nas sociedades pré-modernas e também nos Estados autocráticos 

contemporâneos é patente uma verticalização da relação entre Poder e Direito, de modo que 
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se caracterizam por uma relação pautada na hierarquia e na subordinação do jurídico ao 

político. 

Entretanto, é através da Constituição como acoplamento estrutural que “as 

ingerências da Política no Direito não mediatizadas por mecanismos especificamente jurídicos 

são excluídas e vice-versa”295. Tem-se a autonomia operacional dos sistemas como condição e 

resultado do acoplamento estrutural.  

No que denota considerar a Constituição como subsistema do sistema jurídico, é 

possível concebê-la como um instituto específico do próprio sistema político. Isso porque a 

norma constitucional representa um tipo de expectativa de “comportamento 

contrafacticamente estabilizada”296, não sendo compreendida como um “dever-ser” ideal. 

Então, em consonância com esta conceituação, pode-se dizer que a vigência das 

normas constitucionais não decorre simplesmente do procedimento constituinte e da reforma 

constitucional como processos de filtragem especificamente orientados para tal fim, mas 

também da concretização constitucional como pluralidade de processos de filtragem. 

Sintetiza, Marcelo Neves, por conseguinte, não se definir a Constituição apenas sob o aspecto 

estrutural, mas, simultaneamente, sob o ponto de vista operativo: ela inclui as comunicações 

que, de um lado, fundamentam-se nas expectativas constitucionais vigentes e, de outro, 

servem de base a elas.297 

Não só como acoplamento estrutural e subsistema do sistema jurídico, a Constituição 

pode ser caracterizada como mecanismo de autonomia operacional do Direito. Encaixando-se, 

aqui, o conceito luhmanniano de positivação ou positividade do Direito, significa dizer que o 

Direito se caracteriza por ser posto por decisões e permanentemente alterável. A isso se 

associa a hipótese de que ao processo histórico da positivação corresponde o surgimento da 
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Constituição no sentido moderno, de tal maneira que a promulgação de constituições é 

indicada como prova da positivação do Direito. 

A referida positividade do Direito enseja a exclusão de qualquer interferência direta e 

não mediatizada no Direito por outros sistemas sociais, sejam eles a Política, a Economia, a 

Religião, entre outros. De acordo com isso, a relação entre os sistemas jurídico e político é 

horizontal-funcional, não mais vertical-hierárquica, pelo que o papel do Direito 

Constitucional é estabelecer critérios internos para o estabelecimento de normas jurídicas 

gerais, além da aplicação jurídica concreta298, de modo que a inexistência de Constituição 

juridicamente diferenciada na sociedade moderna conduz à manipulação política arbitrária do 

Direito, o que impede ou prejudica a funcionalidade de sua positivação, em razão de sua alta 

complexidade e ausência de uma moral conteudística compartilhada generalizadamente e 

válida em todas as esferas sociais. 

A validade e o sentido do Direito Constitucional dependem da atividade legislativa e 

da aplicação concreta do Direito, de forma que qualquer intervenção legiferante do sistema 

político no sistema jurídico deve ser mediatizada por normas jurídicas. A falta de uma 

regulação estritamente jurídica da capacidade de aprendizado ou reciclagem do sistema 

jurídico conduz – em uma sociedade hipercomplexa, com consequências muito problemáticas 

– a intervenções diretas (não mediatizadas pelos próprios mecanismos jurídico-sistêmicos) de 

outros sistemas sociais, sobretudo do político, no Direito.   

Neste diapasão, Marcelo Neves pondera que o Direito Constitucional funciona – 

pode-se afirmar do ponto de vista jurídico-sociológico – como limite sistêmico-interno para a 

capacidade de aprendizado (abertura cognitiva) do Direito Positivo.299 E, em outras palavras, 

                                                            
298 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 70. 
299 Idem, p. 71. 



 
 
 
 

 

acrescenta: “a Constituição determina como e até que ponto o sistema jurídico pode reciclar-

se sem perder sua autonomia operacional”.300 

Em consonância com esse enfoque da Teoria dos Sistemas, “a Constituição 

desempenha uma função descarregante para o direito positivo como subsistema da sociedade 

moderna, caracterizada pela supercomplexidade”301, sendo necessário, para tanto, a adoção do 

princípio da não-identificação com concepções abrangentes de caráter religioso, moral, 

filosófico ou ideológico. Do contrário, ocorrerá o bloqueio do sistema jurídico, ou seja, seu 

engessamento. 

Com arrimo nesta considerações, e como decorrência destas, é mister pontuar a 

função social e de prestação política da Constituição. 

Através dos direitos fundamentais, a Constituição pós-moderna, enquanto subsistema 

do Direito Positivo, pretende responder às exigências do seu ambiente por livre 

desenvolvimento da comunicação e da personalidade, conforme diversos códigos 

diferenciados, que vai de encontro com o problema da institucionalização dos direitos 

fundamentais e com a questão do amparo jurídico-constitucional dos institutos do Estado do 

bem-estar, o que explica a relação do Direito Constitucional com o sistema político, ou seja, 

sua prestação política. 

Neste sentido, a concepção corrente de Estado de bem-estar diz respeito à sua função 

compensatória, distributiva, para acentuar que um mínimo de realidade dos direitos 

fundamentais clássicos (liberal-democráticos) depende da institucionalização dos diretos 
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consonância com isso, Luhmann: “Distinguem-se o sentido e a função da Constituição pelo emprego de 
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fundamentais sociais302, caracterizadores do Estado de bem-estar social, com base no 

princípio sociológico da inclusão. 

O conceito de inclusão refere-se à inserção de toda a população nas prestações de 

cada um dos sistemas funcionais da sociedade, significando, de um lado, o acesso, de outro, a 

dependência da conduta individual a tais prestações, fazendo desaparecer os grupos que não 

participam da vida social ou participam apenas marginalmente, pois que agora já incluídos. 

Na sociedade contemporânea, isso significa que amplos setores da população 

dependem das prestações dos diversos sistemas funcionais, mas não têm acesso a elas. Trata-

se do fenômeno da “subintegração”303 social. 

Para a realização de um real Estado Democrático de Direito, a inclusão política da 

população é uma necessidade funcional e o Estado de Direito pressupõe a inclusão jurídica 

realizada, observando-se que os direitos fundamentais sociais por ele instituídos 

constitucionalmente são imprescindíveis à institucionalização real dos direitos fundamentais 

referentes à liberdade civil e à participação política304. 

Pode-se dizer que na sociedade supercomplexa hodierna, fundada em expectativas e 

interesses os mais diversos e entre si contraditórios, o Direito só poderá exercer 

satisfatoriamente sua função de congruente generalização de expectativas normativas de 

comportamento quando forem institucionalizados constitucionalmente os princípios de 

inclusão e da diferenciação funcional e, por conseguinte, os direitos fundamentais sociais 

(Estado do bem estar social) e os concernentes à liberdade civil e à participação política305 

aliados à uma reflexão racional. Não basta uma Constituição. Há que se buscar, sempre, o 
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cumprimento dessa função da Constituição de forma satisfatória, equilibrada. Este é o 

processo de constitucionalização. 

 

5.2 CONSTITUCIONALIZAÇÃO SIMBÓLICA, SUAS PROJEÇÕES E A 

INCREDULIDADE NO MODELO JURÍDICO BRASILEIRO: VETOR DA CRISE 

 

A constitucionalização simbólica, isto é, o processo pelo qual a diferenciação do 

sistema jurídico em relação ao sistema político se dá de forma desequilibrada, provoca que o 

Direito Constitucional e a Constituição passem, a partir da constatação da existência, em sua 

ordem, de mecanismos típicos da legislação simbólica, nos termos tratados no capítulo 2, 

sejam considerados como um problema típico da modernidade periférica, proveniente da 

convivência entre a supercomplexidade social e a falta de autonomia operacional do sistema 

jurídico vinculado à hipertrofia da função simbólica do texto constitucional em detrimento de 

sua eficácia normativo-jurídica.  

O fato é que não se pode olvidar da extensão deste fenômeno aos Estados 

Democráticos de Direito que insistem em não conferir normatividade aos seus preceitos, 

permitindo que a simbiose entre Direito e Política entre em descompasso e perca a 

circularidade inerente ao seu equilíbrio, passando a abrir espaços aos influxos do poder 

político de uma forma tal que o Direito acaba por ser por ele sobrepujado.  

Sabe-se que a globalização, processo real de expansão hipertrófica do código 

econômico, desmonta o Estado de bem-estar, trazendo perigo para a democracia dos países 

desenvolvidos. Importa compreender, aqui, que ao se tratar de código econômico, nesta 

análise, não se reporta a nenhum dos elementos que compõem a Análise Econômica do 

Direito, mas, sim, ao código social de preferência “ter/não ter”. 



 
 
 
 

 

A problemática que se apresenta hodiernamente é, em confronto com a máxima da 

globalização, a propagação de ondas de exclusão dos países centrais que atingem 

sobremaneira os sistemas jurídico e político, estando tal fenômeno intimamente associado à 

perda de normatividade das constituições sócio-democráticas lastreadas no modelo de Estado 

Democrático de Direito, sendo esta última, aplicada à realidade brasileira, a que interesse ao 

presente estudo. 

Isto não decorre apenas da fragilidade dos mecanismos da estrutura estatal, está 

relacionada ao fato de que a sociedade brasileira, inobstante sua pluralidade e fragmentação, 

ainda é orientada primariamente por interesses casuísticos. 

O caos sistemático estabelecido entre interesses e finalidades é bem retratado pela 

Teoria Pura do Direito, de Kelsen, onde este, mesmo reconhecendo as deficiências da escola 

da “Jurisprudência dos Conceitos” em garantir precisão epistemológica à Ciência Jurídica, 

continuou a perseguir o dedutivismo, tipo lógico que a inspirava.306 Diante desta problemática 

que afligia a sua teoria, Kelsen encontrou a saída: fraturar “conhecimento” e “vontade”. 

Rafael Tomaz de Oliveira explica que a construção epistemológica kelseniana está 

alicerçada na clássica dicotomia “razão” v.s. “vontade”. Desta feita, todas as questões 

reivindicadas pelos interesses e finalidades (atos voluntaristas) compunham o que ele chamou 

de “política jurídica”, manifestada, em termos kelsenianos, na interpretação que os órgãos 

jurídicos competentes formulam sobre o Direito.307 

Assim, à “política jurídica” é atribuído o elemento “vontade”. Ao passo que à 

“ciência jurídica” se atribui o “conhecimento” das normas jurídicas, o que não corresponde à 

sua aplicação. Kelsen, pois, fornece uma interpretação logicamente rigorosa do complexo 

“mundo normativo”, retomando a ideia de um sistema estruturado a partir de uma cadeia 
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lógico-dedutiva rigorosa, mas que não está vinculada ao elemento “vontade”, ao qual está 

atrelada a atuação daqueles que estão imiscuídos da tarefa de aplicar efetivamente as normas 

jurídicas.308 

O fosso criado por Kelsen entre o ato de conhecimento do direito, tratada na Teoria 

Pura do Direito, e o ato de vontade daqueles que lidam com a política jurídica, deixada de 

lado por ser o universo da ideologia e das visões de mundo, acabara por distanciar ainda mais 

o conhecimento da norma jurídica e a sua aplicação. 

A questão, pois, que se coloca é saber até que ponto a Constituição do Estado 

Democrático de Direito brasileiro pode perder intensamente normatividade jurídica e, com 

isso, tornar-se uma Constituição Simbólica, desenhando uma situação em que os 

sobreintegrados têm acesso aos direitos e aos remédios jurídicos ou procedimentos judiciais, 

sem, de fato, assumirem nem cumprirem os deveres e responsabilidades impostos pelo 

sistema jurídico, ou seja, têm acesso às prestações positivas, sem ser, ao mesmo tempo, 

dependente de suas prestações negativas (coações e regras). Já os subintegrados, ao revés, são 

inteiramente dependentes das prestações, sem, no entanto, ter acesso a elas. Isto é, não 

dispõem de acesso efetivo às prestações positivas, inobstante permaneçam rigorosamente 

submetidos aos deveres, responsabilidades e punições, às prestações negativas. 

Este descompasso, por conseguinte, leva à implosão da Constituição como ordem 

basilar das relações jurídicas e políticas e “legitima” as discrepâncias que abarca em seu 

ambiente, degradando-o. 

É assim que surge a “teoria da constitucionalização simbólica” como um instrumento 

esclarecedor, de grande utilidade à compreensão da falência dos sistemas constitucionais, em 

                                                            
308 Nesse sentido, importante registrar que Lênio Streck afirma existir certo “fatalismo decisionista” por parte de 

Kelsen, no que tange ao problema interpretativo do direito. Para o jusfilósofo, em Kelsen “o sujeito solipsista 

seria (é) incontrolável. Por isso, Kelsen elabora uma teoria que é uma metalinguagem (afinal foi frequentador do 

Círculo de Viena) sobre uma linguagem-objeto. Em consequência, o mestre de Viena confere uma importância 

mais do que secundária à interpretação (papel do ‘sujeito’), admitindo que, por ‘ser inexorável’, deixe-se que o 

juiz decida ‘decisionisticamente’ (afinal, para ele, a interpretação do juiz é um ato de vontade e, por isso, não ‘se 

preocupa’ com isso – eis aí o problema do decisionismo).” (STRECK, Lênio Luiz. Verdade e Consenso: 

constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 45).  



 
 
 
 

 

especial do brasileiro. E, então, pergunta-se: Por que o legislador elabora normas destituídas 

de eficácia jurídica plena, tornando-as inócuas ou dependentes de regulamentação futura que, 

na maioria dos casos, não é elaborada? 

A Constitucionalização Simbólica resulta, à primeira vista, da introdução de normas 

de conteúdo predominantemente simbólico na Constituição, de modo que o problema do 

funcionamento hipertroficamente político-ideológico da atividade e texto constitucionais afeta 

os alicerces do sistema jurídico constitucional. Ocorre, à guisa de exemplo, quando os direitos 

fundamentais não encontram ressonância generalizada na práxis do Estado, além da sua 

validade jurídica, bem como quando se cria uma didática sócio-jurídica de insulamento de 

determinadas normas constitucionais que não possuem plena aplicabilidade, denominadas de 

normas programáticas, estas que, como o próprio nome diz, apenas representam programas de 

atuação constitucional. 

À atividade constituinte, neste contexto, não se segue a necessária atividade 

normativa jurídica generalizada e a respectiva concretização normativa do texto 

constitucional, havendo um predomínio da função simbólica sobre a função jurídico-

instrumental da norma constitucional. 

Pode tal fenômeno ser caracterizado por dois sentidos: um positivo e outro negativo, 

sendo, porém, que os efeitos peversos são bem mais destacados. 

Em sentido negativo, traduz a insuficiente concretização normativo-jurídica 

generalizada do texto constitucional, sendo este o seu elemento caracterizador. Ao texto 

constitucional falta normatividade. Na linguagem da teoria dos sistemas de Luhmann, não 

lhes corresponde expectativas normativas congruentemente generalizadas. Nas palavras da 

metódica normativo-estruturante de Müller, não há uma integração suficiente entre programa 

normativo (dados linguísticos) e âmbito ou domínio normativo (dados reais)309, bem como 

                                                            
309 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 92. 



 
 
 
 

 

não lhes corresponde normatividade concreta nem normatividade materialmente determinada. 

Isto quer dizer que dele não decorre, de maneira generalizada, norma constitucional como 

variável influenciadora-estruturante e, ao mesmo tempo, influenciada-estruturada pela 

realidade a ela coordenada.310   

Neste caso, ocorre o bloqueio permanente e estrutural da concretização dos critérios 

e programas jurídico-constitucionais pela injunção de outros códigos sistêmicos, de tal 

maneira que, no plano constitucional, ao código “lícito/ilícito” sobrepõem-se outros códigos-

diferença orientadores da ação e vivência sociais.311 Nestas ocasiões, a práxis dos órgãos 

estatais é orientada não apenas no sentido de “socavar” a Constituição (evasão ou desvio de 

finalidade), mas também de violá-la contínua e casuisticamente.  

Dessa maneira, ao texto constitucional (super) includente se contrapõe uma realidade 

constitucional altamente excludente, não surgindo, portanto, a respectiva normatividade 

constitucional; ou, no mínimo, uma normatividade constitucional restrita, não generalizada 

nas dimensões temporal, social e material. 

Evidencia-se, pois, que o texto constitucional brasileiro, por si só, não representa 

uma mudança pragmática na realidade, dependendo, para isso, de influências que levem à sua 

real concretização, essencialmente da assunção pelo Estado de sua responsabilidade no que 

tange à consecução de políticas públicas voltadas a materializar os preceitos constitucionais 

que dela dependem e que, na sua ausência, permanecem à míngua.  

Pode-se dizer que este modelo é típico das denominadas constituições 

nominalistas312, estas que, por sua vez, asseguram no texto constitucional determinados 

direitos – como a democracia, a paz e outros direitos fundamentais – que não se aplicam na 

                                                            
310 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 92. 
311 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 93. 
312 É aquela cujo texto da Carta Constitucional já contém verdadeiros direcionamentos para os problemas 

concretos a serem resolvidos mediante a aplicação pura e simples das normas constitucionais. Ao intérprete cabe 

tão-somente interpretá-la de forma gramatical-literal. De outro modo, a constituição semântica é aquela cuja 

interpretação de suas normas depende da averiguação de sue conteúdo significativo, da análise de seu conteúdo 

sociológico, ideológico, metodológico, possibilitando uma maior aplicabilidade político-normativa-social do 

texto constitucional. 



 
 
 
 

 

realidade, sendo por isso que se afirma que a constitucionalização simbólica desempenha um 

papel “ideológico”313. 

De outro modo, no sentido positivo do fenômeno da constitucionalização simbólica, 

o que se tem é o reflexo da função político-ideológica da atividade constituinte e do texto 

constitucional. Este sentido está, pois, vinculado ao sentido negativo já esposado, tendo em 

vista que, sob este ângulo, tem-se que, de um lado, a função da Constituição “não é regular as 

condutas e orientar expectativas conforme as determinações jurídicas das respectivas 

disposições constitucionais; mas, de outro lado, ela responde a exigências e objetivos políticos 

concretos.314 Logo, resta claro que a constitucionalização simbólica desempenha, 

inescusavelmente, uma função ideológica, além de simbólica, o que, de per si, não se revela 

degradante do ambiente constitucional. 

Neste ínterim, mister registrar que uma das contribuições do positivismo 

funcionalista para a Ciência do Direito reside na afirmação do caráter simbólico das normas 

constitucionais definidoras de direitos fundamentais. Isso porque a simples positivação de 

certas normas na Constituição como a que protege a dignidade da pessoa humana teria o 

condão de simbolizar a sedutora ideia de justiça de uma dada comunidade humana, garantindo 

a estabilidade no funcionamento autopoiético do sistema jurídico. 

Ocorre que os efeitos simbólicos de fórmulas normativas de justiça podem ocultar o 

grave problema da discrepância entre o mundo do “dever-ser” (esfera normativa) e o mundo 

do “ser” (esfera da realidade), o que compromete, quando não obsta, a efetividade dos direitos 

postos, revelando a construção contínua de um sistema jurídico permeado de meras 

aparências, mas que, a bem da verdade, não consegue atender à sua função. 

                                                            
313 Para alguns estudiosos, entende-se por ideológico a deturpação de uma verdade essencial, fazendo com que se 

imprima um modelo que, para se concretizar, seria necessária uma total modificação das condições sociais 

vigentes. Neste trabalho, não se compartilha de tal entendimento. Aqui, para os casos de constitucionalização 

simbólica, o problema “ideológico” consiste no fato de que se transmite um modelo cuja realização só seria 

possível sob condições sociais totalmente diversas. Não como a deformação de uma verdade essencial.  
314 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 96. 



 
 
 
 

 

O “constitucionalismo aparente”315, em que os elementos ideológico e simbólico se 

somam, implica, nessas condições, uma representação ilusória em relação à realidade 

constitucional, servindo antes para imunizar o sistema político contra outras alternativas. 

Através dele, não apenas podem permanecer inalterados os problemas e relações que seriam 

normatizados com base nas respectivas disposições constitucionais, mas também ser obstruído 

o caminho das mudanças sociais em direção ao proclamado Estado Constitucional316, 

processo que resvala nos termos do constitucionalismo simbólico. 

Nesta esteira, Ricardo Maurício Freire, assevera que “a hipertrofia da função 

simbólica das normas referentes aos direitos fundamentais geram a falsa sensação de 

realização de um direito justo, como se a dignidade da pessoa humana estivesse sendo 

assegurada pelo sistema jurídico, quando, em verdade, no plano concreto das relações sociais, 

verifica-se o desrespeito à existência digna dos cidadãos”.317  

Daí advém os riscos da transformação de uma constituição normativa, como se 

propõe a Constituição Federal brasileira, em nominalista, pois enquanto a primeira pressupõe 

uma força normativa que orienta as expectativas e direciona as condutas na esfera pública, a 

última se destaca pelo hiato radical entre texto e realidade constitucional. A par disso, não 

deve restar dúvida acerca da direção em que segue o constitucionalismo brasileiro. 

Ainda com Ricardo Freire, tem-se que nas constituições nominalistas, ocorre tanto a 

desconstitucionalização fática, pela degradação semântica do texto constitucional e falta da 

                                                            
315 Espécie de constitucionalismo que estabelece uma representação ilusória em face da realidade constitucional, 

transmitindo um modelo real ou retórico cuja realização somente poderia ser possível sob condições sociais 

totalmente diversas, contrapondo-se um texto constitucional simbolicamente includente e uma realidade 

constitucional excludente. 
316 O Estado Constitucional constituiu a última evolução do sistema jurídico, mediante fontes normativas que se 

dialogam, a saber, as leis; as leis codificadas; a Constituição; a jurisprudência interna, que dá vida e 

conformidade constitucional ao sistema jurídico; os tratados internacionais, destacando-se os de direitos 

humanos; a jurisprudência internacional, principalmente a do nosso sistema interamericano de proteção aos 

direitos humanos e o direito universal, que conta com valor supranacional. (NEVES, Marcelo. A 

constitucionalização simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 98.) 
317 SOARES, Ricardo Maurício Freire. A releitura da teoria normativa jusfundamental: um caminho para o 

direito justo. In: SOARES, Ricardo Maurício Freire; MOCCIA, Luigi; e outros. Estudos Aplicados de Teoria 

Geral do Direito. Salvador: Egba, 2011, p. 77. 



 
 
 
 

 

generalização congruente de expectativas normativas, como a concretização 

desconstitucionalizante do texto constitucional, quando o referido texto se torna uma 

referência distante dos agentes estatais e cidadãos cuja práxis se desenvolve, frequentemente, 

à margem do modelo textual da Constituição. 

Marcelo Neves, sintetizando a fragmentação realizada por Freire, assevera que a 

concretização normativo-jurídica do texto constitucional é bloqueada por injunções 

econômicas, políticas ou ideológicas, e implica a quebra da autonomia operacional do sistema 

jurídico, ao tempo em que não se verifica a integração de uma esfera pública pluralista, 

motivo pelo qual “o agir e o vivenciar normativos do subcidadão e do sobrecidadão fazem 

implodir a própria Constituição como modelo jurídico-político”.318 

Para este constitucionalista, o fenômeno da constitucionalização simbólica serve 

como um álibi, no sentido da “legislação-álibi” já tratada, em favor de agentes políticos 

dominantes, promovendo o adiamento retórico da realização do modelo constitucional para 

um futuro remoto, como se isso fosse possível sem transformações radicais nas relações de 

poder e estrutura social319. 

Uma vez frustrada a expectativa de efetividade dos direitos constitucionalmente 

estabelecidos, como se verifica fartamente na realidade constitucional brasileira, a 

constitucionalização simbólica acarreta uma deturpação pragmática da Constituição, 

comprometendo a estrutura operacional e a própria autonomia e identidade do sistema 

constitucional, além de conduzir, nos casos extremos, à incredulidade da sociedade no que 

concerne aos sistemas político e jurídico, abalando os alicerces do Estado Democrático de 

Direito, afastando-o do perseguido Estado Constitucional, já que a preponderância das 

                                                            
318 NEVES, Marcelo. Constitucionalização Simbólica e Desconstitucionalização fática: mudança simbólica 

da Constituição e permanência das estruturas reais de poder. Brasília: Revista de Informação Legislativa. v. 

33, n. 132. out./dez. 1996, p. 323. (Trabalho apresentado à XV Conferência Nacional da Ordem dos Advogados 

do Brasil, realizada em Foz do Iguaçu, de 04 a 08 de setembro de 1994, p. 321-330.) 
319 Idem. 



 
 
 
 

 

concepções político-ideológicas sobrepujam as acepções normativo-jurídicas que deveriam 

prevalecer. 

Desta feita, a par da concepção de que uma Constituição qualquer, e em particular a 

Constituição brasileira, pela sua própria natureza, apresenta normas de maior amplitude que 

outras leis, por ser ela a pedra angular de onde emanam todas as diretrizes principiológicas e 

axiológicas do ordenamento jurídico onde está inserida, e de que, por tal razão, é inevitável 

considerar a presença de dispositivos simbólicos, o que se tem na realidade é uma manifesta 

discrepância entre as funções normativa, simbólica e ideológica do diploma constitucional. 

Disto decorre inconteste a patente carência de normatividade do texto constitucional, 

refletida na sua ineficácia e/ou ineficiência. Por conseguinte, e em consequência de toda a 

conjuntura sócio-jurídico-política já ventilada, incide o fenômeno da Constitucionalização 

Simbólica como o resultado da hipertrofia dos sentidos político-ideológicos que atuam no 

constitucionalismo brasileiro de forma a abalar os fundamentos do seu sistema jurídico, 

principalmente, no que atine à concretização dos direitos fundamentais, dependente de uma 

política jurídica estatal equilibrada e comprometida com o exercício das prerrogativas 

conferidas pelo ordenamento aos indivíduos.  

Tal problemática, no entanto, em que a consecução dos direitos fundamentais é 

encoberta pelas mazelas intencionalmente atribuídas a um suposto caráter programático de 

certas normas que têm reiteradamente seu sentido deturpado, frustra a eficácia prática destas, 

que permanecem a mercê de um futuro longínquo. 

Desta feita, reconhecendo a simbiose inescusável entre Direito e Política e, por 

conseguinte, os influxos desta sobre aquele, assevera Nobre Júnior, em síntese conclusiva, 

que a norma constitucional é de ser observada como fenômeno jurídico, dada a sua inegável 

capacidade de ordenar e conformar a realidade social, não se podendo, contudo, desconhecer 



 
 
 
 

 

o seu laivo político, resultante do influxo das forças políticas e sociais predominantes em 

determinado Estado, no caso o brasileiro.320 

A reduzida observância desses direitos, decorrente do impasse antes narrado, não se 

deve única e exclusivamente ao caráter programático de determinadas normas constitucionais 

brasileiras ou à não correspondência destas ao contexto social, decorre, outrossim, 

preponderantemente, da insuficiência da realização das prestações atribuídas ao Poder 

Público, diga-se, ao Estado-Administrador, bem como à ineficiência dos meios garantidores 

das normas postas. Trata-se, pois, de uma práxis constitucional que afronta os próprios ideais 

constitucionais, refletindo, assim, a inaptidão do sistema jurídico brasileiro hodierno para 

responder às exigências do ambiente social em constante evolução, que demanda sempre por 

novas necessidades. 

Em arrimo, fato é que, se de um lado, o modelo de constitucionalização brasileira a 

que se assiste diminui a tensão social, de outro obstrui caminhos à transformação social e 

conduz, em certos casos, à desconfiança pública no sistema político-jurídico e nos agentes 

estatais, furtando do proclamado Estado Democrático de Direito a sua essência e gerando um 

caos generalizado e circular, onde o descumprimento ou a observância irregular dos direitos e 

deveres estabelecidos passam a compor um círculo vicioso, atingindo todos os agentes 

sociais, sejam eles os cidadãos ou os políticos, ou outros, e viciando todo o sistema, que, por 

sua vez, perde inescrupulosamente o seu sentido e a sua finalidade, relegando ao Poder 

Judiciário a responsabilidade pela desobstrução do caminho à uma real concretização 

constitucional.  

 

5.3 O RETRATO DA REALIDADE BRASILEIRA 

 

                                                            
320 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Jurisdição Constitucional: Aspectos Controvertidos. Curitiba: Juruá, 

2011, p. 236.  



 
 
 
 

 

Aqui, interessam especialmente as situações em que o modelo textual de Constituição 

do Estado Democrático de Direito é adotado, mas carece amplamente de concretização, 

limitando-se ao formalismo constitucional das Constituições de 1824 e 1891, com breves 

alusões às demais e, ao final, ao contexto atual da Carta de 1988, sem, contudo, desconsiderar 

a função simbólica das demais Cartas brasileiras, ao argumentar que a afirmação dos valores 

social-democráticos em uma sociedade caracterizada por relações de subintegração e 

sobreintegração foi variável simbólica de todos os modelos constitucionais, não somente do 

constitucionalismo moderno.  

No que se refere especificamente à realidade brasileira, inevitável constatar, ao longo 

de sua evolução constitucional, o manifesto descompasso entre a efetivação das normas 

previstas constitucionalmente e as exigências sociais, por meio de frequentes violações à 

ordem jurídica vigente, na maioria das vezes movidas por interesses casuísticos, contingentes, 

que terminam por infirmar a realização dos direitos constitucionalmente garantidos. 

Em se tratando da teoria da constitucionalização simbólica aqui tratada, resta 

interessante fazer alusão à história constitucional brasileira que, por sua vez, é permeada de 

instrumentos de satisfação, ilusórios e ineficazes, típicos de um sistema constitucional em que 

os subsistemas jurídico e político se degladiam na arena dos direitos fundamentais, em prol da 

conquista de maior espaço de atuação.  

Paradoxalmente aos seus traços absolutistas, vez que tolerou a escravidão, estipulou 

um sistema eleitoral censitário extremamente excludente e criou o Poder Moderador, a 

Constituição de 1824 apresentou traços liberais à medida que resguardou os direitos civis e 

políticos que obtiveram, deveras, um nível limitado de concretização e realização. Farsa, com 

efeito, foi a instituição do sistema representativo, pois que não havia representação alguma de 

interesses populares na esfera estatal nem tampouco previsão de efetiva participação popular. 



 
 
 
 

 

A instituição do Poder Moderador, visando à estabilização do regime monárquico 

por meio de atribuições conferidas ao Imperador, também acabou por eliminar as parcas 

possibilidades de ampliação democrática. 

A Constituição do Império, assim, não passava de uma promessa para a grande 

maioria do povo, uma fachada existente em mero estado potencial, suspenso ostensivamente 

para uns na parte relativa à liberdade individual, porque a verdade é que o regime 

constitucional se reduzia a um rótulo colado ao absolutismo. 

Neste mesmo sentido, Raymundo Faoro, ao asseverar que a Constituição limitava-se 

“a uma promessa e a um painel decorativo”321. Igualmente, Gilberto Amado, ao observar que 

a Carta Política “erguida no alto, sem contato nenhum com ela [a população], não poderia ser 

senão uma ficção, um símbolo da retórica destinada ao uso dos oradores”.322 

Durante a República, o problema da disparidade entre o texto e a realidade 

constitucional persistiu, tendo seu ponto culminante com a Carta de 1891. Nesta, o 

constitucionalismo de ficção se manifestou ainda de forma mais grave que na experiência 

imperial, na medida em que o aperfeiçoamento liberal de garantia de direitos da pessoa 

humana, com declarações mais abrangentes, implicava um descompasso ainda maior e mais 

intenso entre o texto constitucional e a realidade estrutural da sociedade. Fortificou-se, pois, o 

arbítrio. 

A Constituição de 1934, mais uma de inspiração estrangeira, seguindo o modelo da 

Constituição de Weimar323, caracteriza-se por trazer ideais do socialismo como um reflexo do 

                                                            
321 FAORO, Raymundo. Machado de Assis: a pirâmide e o trapézio. 2. ed. São Paulo: Nacional/Secretaria de 

Cultura, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, 1998, p. 97-98, apud LIMA, Martônio Mont’Alverne 

Barreto e SOARES FONTELES, Ana Katarina. In: Constituição e Realidade: transformações inerentes à 

realidade brasileira. Brasília/DF: anais do XVII Congresso Nacional do CONPEDI, 2008.  
322 AMADO, Gilberto. As instituições políticas e o meio social no Brasil. In: MENEZES, Djacir. O Brasil no 

pensamento brasileiro. Coleção Brasil 500 anos. Brasília: Senado Federal, 1998. 
323 Nunca é demasiada a lembrança da Constituição alemã de Weimar, de 11 de agosto de 1919, oriunda do 

Tratado de Versailles e considerada um marco do constitucionalismo social, haja vista o seu vasto rol de direitos 

fundamentais. Dita Carta nunca teve implementação fática, ante sua vigência num período de pós-guerra, onde 

as condições eram economicamente precárias. Tornou-se, assim, histórico exemplo do simbolismo 



 
 
 
 

 

contexto político-social da época que antecedia a Revolução de 1930. Diante dessa nova 

realidade constitucional, a questão social assumiu um novo status, mas, no geral, não diferiu 

muito da antecessora, já que manteve o Brasil como uma república democrática, liberal e 

federativa, inobstante não tenha efetivamente posto o país em contato com a experiência 

democrática.  

Foi uma carta redigida para organizar um regime democrático visando para a Nação, 

unidade, liberdade, justiça e bem-estar social e econômico. Contudo, o cumprimento à risca 

de seus princípios nunca ocorreu, reproduzindo o modelo de exclusão ou inclusão insuficiente 

e inadequada dos indivíduos na sociedade, pelo que também já se aproximava dos preceitos 

de um constitucionalismo simbólico. 

Consagrando as liberdades expressas na Carta de 1934, furtadas pelo autoritarismo 

da Carta de 1937, a Constituição de 1946 se configurou bastante avançada para o momento 

em que surgia, um avanço da democracia e das liberdades individuais do cidadão. Porém, seus 

dispositivos também não possuíram congruência com a práxis, situação agravada pelas 

diversas emendas que lhe descaracterizaram. 

Oliveira Vianna, já nessa época, denunciou os paradigmas constitucionais que não se 

amoldavam a uma visão objetiva e realista da sociedade brasileira, criticando o caráter 

utópico do pensamento político brasileiro, sempre vinculado a esquemas institucionais 

inspirados em doutrinas estrangeiras. Conforme o autor, entre nós, não é no povo, na sua 

estrutura, na sua economia íntima, nas condições particulares da sua psique, que os 

organizadores brasileiros, os elaboradores dos nossos códigos políticos vão buscar os 

materiais para as suas famosas e soberbas construções: é fora de nós, nas jurisprudências 

estranhas, é em estranhos princípios, é nos modelos estranhos, é nos exemplos estranhos, é em 

                                                                                                                                                                                          
constitucional, desencadeando o ódio no povo alemão e sendo um dos fatores para o surgimento do regime 

nazista. 



 
 
 
 

 

estranhos sistemas que eles abeberam-se e inspiram-se.324 E continua afirmando que o 

mecanismo político criado sob este modelo teria fatalmente que faltar à sua finalidade interna: 

a garantia do Direito. Não propriamente por defeito em sua estrutura íntima, mas pela sua 

inadaptação às condições reais da sociedade em que deveria funcionar.325 Seria, pois, por 

assim dizer, uma construção viciada de realismo utópico. 

Desta feita, pode-se inferir que o que realmente denuncia a presença do realismo 

utópico num sistema constitucional é a disparidade que há entre a grandeza e o 

impressionante descompasso de sua estrutura teórica e a insignificância do seu rendimento 

efetivo e que, neste ínterim, o ideal democrático das Cartas de 1824, 1891, 1934 e 1946, não 

passa de uma criação da elite dirigente, independente do povo, sendo esta a única forma de 

pensar (idealismo utópico) dos constitucionalistas brasileiros à época, o que vem se 

perpetuando pelo tempo, sejam legisladores, tratadistas ou políticos, não restando outra saída 

à  nação para defender suas prerrogativas, senão a prática de infidelidades contra a letra dos 

textos constitucionais; a busca de inspiração em realidades diversas, incomparáveis à pátria, e 

o devaneio pelo mundo das abstrações, no já mencionado círculo vicioso que abrange todos os 

agentes sociais e que não representa solução aos demandos assistidos na suposta busca da 

concretização de direitos. 

Neste sentido, colabora Marcelo Neves afirmando que o modelo textual destas 

constituições está maquiado de um Estado de Direito expressivo que se desenvolvia no Brasil, 

seguindo os passos das experiências européias e norte-americanas, quando, na verdade, no 

plano concretivo, jamais se observou o correspondente grau de desenvolvimento. Isto o levou 

a compreender que “o Estado permanece sendo amplamente bloqueado pela sociedade 

envolvente, e Têmis, frequente e impunemente ‘violada’ por Leviatã”326. 
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Fato é que como plano de fundo do retrato da realidade brasileira, desde antes até 

agora, tem-se um típico processo de constitucionalização simbólica, impulsionado e 

fomentado pelos motivos já mencionados durante o desenvolvimento deste trabalho, o que 

repercute em graves obstáculos à realização do Estado Democrático Brasileiro, quiçá ao 

perseguido Estado Constitucional.  

No Brasil, a problemática da desconsideração das normas constitucionais não 

decorre, primordialmente, do descompasso entre a normatização e a evolução das exigências 

sociais, o que Neves denomina de heterorreferência, ou seja, falta de suficiente adequação e 

abertura (cognitiva) do sistema jurídico ao seu ambiente social. Decorre mesmo da 

irresponsabilidade do Estado quando deixa de promover as devidas e necessárias políticas 

públicas de viabilização dos direitos que, em especial, exigem dele uma prestação positiva 

para que os cidadãos tenham real acesso a eles, deixando de conferir-lhes normatividade 

necessária e suficiente à sua consecução. Trata-se de insuficiente fechamento (normativo) por 

força de injunções de fatores diversos.  

Além disso, acrescente-se, como decorrência, a “sobreposição destrutiva do código 

hipertrófico “ter/não ter” e de particularismos relacionais difusos”327, como elementos 

bloqueadores da autonomia operacional do Direito que permitem que esta seja atingida de 

modo generalizado pelas intrusões do sistema político e seu respectivo código (“poder/não 

poder”) que sobrepuja a atuação dos mecanismos especificamente jurídicos. Desse modo, 

todas as interferências no sistema jurídico devem estar pautadas nos procedimentos por ele 

estabelecidos, juridicamente legitimadas, refutando privilégios e exclusões.    

O processo de constitucionalização simbólica não é, pois, novidade no sistema 

constitucional brasileiro. Como se vê, a experiência brasileira é maculada por modelos de 

manipulação política dos mecanismos jurídicos que a leva a caminho oposto ao do 
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desenvolvimento dos direitos instituídos como fundamentais, indisponíveis, intransponíveis e 

imodificáveis, mas inacessíveis e ineficazes, de modo que ao passo que não se concretizam, 

fortificam a política de favores e o assistencialismo, dando lugar aos interesses de 

determinados indivíduos ou grupos sociais, à margem dos procedimentos constitucionais 

formalmente instituídos.  

Ao estabelecer a República Federativa do Brasil como um Estado Democrático de 

Direito, com objetivos fundamentais de construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

garantir o desenvolvimento da nação; erradicar a pobreza; reduzir as desigualdades sociais e 

promover o bem de todos, a Constituição de 05 de outubro rompeu com um paradigma de 

autoritarismo representado pelo Estado de Direito anterior, fulcrado na legalidade sem 

legitimidade, inaugurando no constitucionalismo brasileiro o caráter comunitário para a 

formação da Constituição, na medida em que abrangeu os valores que a sociedade brasileira 

pretendia ver atingidos ou conquistados, levando à cume o princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

Conferiu, pois, nova feição ao conceito de soberania popular, apesar de não 

desenvolvê-la integralmente, implicando procedimentos de formação da vontade estatal 

abertos imparcialmente à esfera pública pluralista, vez que é responsável pela concretização 

da democracia participativa no Brasil e combina as formas de democracia direta com 

democracia representativa. 

Contudo, não obstante seja a Constituição brasileira atual nitidamente mais realista 

que idealista, face às anteriores, e reflita os anseios sociais mediante a institucionalização de 

mecanismos de defesa dos direitos por ela conferidos, 25 anos após a sua promulgação, ainda 

não alcançou suficientemente o seu desiderato, a sua função prospectiva de realizar o Direito.  

Na prática, releva destacar que, em sociedades como a brasileira, composta por 

milhões de pessoas desniveladas, é inteiramente inexistente a possibilidade de debates 



 
 
 
 

 

instruídos e saudáveis. Nesses casos, Posner afirma, excetuando plebiscitos ocasionais, que 

esta democracia não pode ser dita participativa. Para ele, e com razão, as pessoas votam em 

representantes e não em políticas.328 Alerta, ainda, para o que aqui se também adverte, ao 

salientar que em democracias dessa natureza, a generalização da ignorância, do egoísmo e até 

a malícia fazem com que se produzam “leis imperfeitas, abusivas, inúteis, ineficazes e 

absurdamente dispendiosas”329. 

E, em consequência deste descompasso, grosso modo, a discrepância entre a 

efetivação das disposições constitucionais e as exigências sociais é vetor de uma crise 

institucional que atinge todos os sistemas (político, jurídico, social, econômico, etc.) e 

provoca um desvio no curso do relacionamento entre o texto constitucional e a realidade 

social, com frequentes violações à ordem jurídica vigente, do que se constata a premente 

necessidade de se buscar mecanismos que promovam a necessária adequação. 

Diante desse contexto, evidencia-se que um dos obstáculos que mais dificulta a 

realização do Estado Democrático de Direito, destacadamente no caso do Brasil, é a 

generalização de formas diferenciadas e marginalizadas de integração social, no sentido de 

que direitos e deveres não são reciprocamente compartilhados entre aqueles que compõem o 

tecido social, desconsiderando-se a cidadania como mecanismo de inclusão jurídico-política 

igualitária da população na sociedade, oportunizando as mais incisivas ofensas aos direitos 

fundamentais.      

Logo, a relação entre Direito e realidade social no Brasil tem sido marcada por um 

legalismo irresponsável e por uma forte influência de natureza axiológica que mascara o 

“mundo de privilégios dos sobreintegrados juridicamente”330, obstaculizando a estruturação 

de uma esfera pública de legalidade e, consequentemente, a concessão de efetividade, além de 

eficácia, aos propósitos do Estado Democrático de Direito. E como diz Neves, “Leviatã não 
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apenas subjuga Têmis através do texto constitucional hipertroficamente simbólico, ele 

também a usa como meio lúdico ou como fachada que esconde a sua impotência”.331  

Este é o constatado contexto prospectivo e compromissário brasileiro da Constituição 

de 1988, fruto de um processo de evolução histórica. É imperioso, pois, que para não se 

promover tantas divergências entre a norma constitucional e o caráter cambiante dos fatores 

sociais, mantenha-se uma relação de coexistência entre a Constituição e as demais estruturas 

do Estado, que correspondam aos fatores reais de poder e, por conseguinte, sigam o ritmo 

imposto pelas mudanças sociais que se determinam ao longo do tempo, na tentativa de se 

aproximar o “dever-ser” normativo do “ser” da realidade social e buscar mecanismos que, 

efetivamente, garantam e assegurem a força normativa da Constituição.  

Isto porque “o Estado Democrático de Direito não se realiza pela simples declaração 

constitucional dos procedimentos legitimadores” e pela integração ao seu texto de direitos 

fundamentais de todas as naturezas sem a respectiva concretização. A sua realização depende, 

sim, da regulação imparcial das interferências dos outros códigos sistêmicos no Direito, da 

generalização da cidadania e, sobretudo, da superação de relações de subintegração e 

sobreintegração, mediante a assunção por parte do Estado de suas responsabilidades mais 

primárias, visando à construção de uma ordem constitucionalista verdadeiramente 

democrática, includente. Com efeito, a consecução de tal desiderato exige 

inquestionavelmente uma transformação estrutural e sistematizada do contexto social, 

político, econômico e cultural, estes que se interpenetram em um ambiente influenciado e 

influenciável.    

É necessário que a Constituição ganhe vida, o que acontecerá quando ela passar a 

fazer parte da vida dos cidadãos brasileiros, no momento em que eles possam acessar os 

direitos que lhes foram atribuídos, quando os tais direitos possam se realizar na práxis dos 
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cidadãos, além de se constituírem em suas prerrogativas jurídicas. Importa também que os 

cidadãos tenham por ela consideração e respeito, o que nos volve à teoria do sentimento 

constitucional proposta também por Pablo Lucas Verdú, traduzida pelo constitucionalista 

brasileiro Agassiz Almeida Filho, importando dizer, lamentavelmente, que falta aos 

destinatários da Carta de 1988 o desejo de lutar pelos consagrados dispositivos 

constitucionais, destacadamente, os direitos fundamentais, afastando, grosso modo, a adesão 

social da mobilização pela efetivação das normas constitucionais, face a aceitação do que é 

posto.   

A carente realização dos ambiciosos objetivos traçados pela constituinte de 88 

transformou o entusiasmo por ela provocado rapidamente em frustração. E esse é o estado que 

se vivencia no caso brasileiro: uma constante frustração, o que torna sempre recente a velha 

concepção de Lassale, pela qual o que se tem é mesmo uma democracia de papel.332 Uma 

ilusão constitucional.  Uma miragem. Um latifúndio improdutivo.333 

 

6 PRESSUPOSTOS À DENSIFICAÇÃO DA CONCRETIZAÇÃO 

CONSTITUCIONAL: ALTERNATIVAS À CRIAÇÃO DE UMA DEMOCRACIA 

CONSTITUCIONAL LEGITIMADA 

 

6.1 A (IN)VIABILIDADE DA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO NA 

HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL 

 

Fatalmente, o estar escrito, de per si, não garante aos destinatários dos dispositivos 

constitucionais o acesso direto aos bens jurídicos propugnados. É fato que as leis, em sentido 
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estrito, e com exclusividade, não dão respaldo à totalidade das demandas sociais da forma que 

se impõem no contexto da pós-modernidade. 

O distanciamento entre a previsão legislativo-constitucional e a sua aplicabilidade no 

contexto fático dos indivíduos, e da coletividade como um todo, tem se tornado cada vez 

maior. Inúmeros dispositivos fundamentais garantidos pelo texto constitucional compõem o 

universo abstrato de direitos desses indivíduos, sem, contudo, possuírem o mínimo de eficácia 

real. Assim, pois, ao invés de pontes entre o indivíduo-cidadão e a Constituição Federal, o que 

se constrói diuturnamente é um fosso que os afasta.  

Foi partindo desta perspectiva que o Direito Constitucional, como um sistema e não 

como um ramo do Direito, vem se inserindo dentro de um ambiente remodelado, envolvido 

por uma atmosfera teórica e ideológica de um novo tempo, modelo que guarnece o paradigma 

do Estado Constitucional de Direito, momento em que avança na valorização do cidadão e no 

efetivo acesso deste aos direitos fundamentais, com fulcro primordial na dignidade da pessoa 

humana e na concretização constitucional. 

As bases desse modelo, pois, encontram-se, essencialmente, na própria Constituição, 

composta por diretrizes de observância obrigatória; nos princípios e valores como elementos 

norteadores de todo o sistema, inseridos nele com força normativa, bem como naquele que irá 

aplicar o Direito à realidade social, a quem se tem atribuído, gradativamente, uma função de 

extrema relevância, vez que a ele cabe tornar material e acessível ao indivíduo a letra fria e 

abstrata do texto constitucional. 

A Hermenêutica proposta por este novo paradigma de Estado, como elemento 

transformador da realidade social, recorre, sobremaneira, à valoração dos fatos como forma de 

se realizar a Justiça, sendo este o caminho que deve ser trilhado pelo intérprete diante das 

deficiências ou insuficiências da norma positiva, objeto de poder do modelo lógico-dedutivo 

de interpretação, alicerçado na estrita obediência à decisão estatal. 



 
 
 
 

 

Tal reclame não é só pela construção de uma nova teoria jurídica, mas, sim, e por 

consequência disto, de uma prática hermenêutica que valorize os aspectos axiológico, 

principiológico e sociológico, além da dialeticidade do fenômeno jurídico, materializando, 

assim, os propósitos da República, sem descurar do quesito regulatório inserto na 

Constituição Federal brasileira. 

Todavia, há que se cuidar para que a interpretação constitucional não se dissolva em 

pura especulação política, a exemplo de decisões desarrazoadas, pautadas em meras 

abstrações, pelo que se deve buscar sempre o equilíbrio334, em prol da realização fática e 

jurídica do Estado Democrático de Direito, evoluído já, ao denominado Estado Constitucional 

de Direito, pelo prestígio que inegavelmente se deve reconhecer à Hermenêutica 

Constitucional propulsora e produto do novo paradigma de Estado. 

Aqui, então, se vem analisar a viabilidade do acoplamento do Direito a um elemento 

que lhe dê um suporte objetivo, sem jamais intentar os excessos formalistas do positivismo 

jurídico, mas, sim, na busca de lhe conferir parâmetro e critério que legitime a sua função de 

transformação da sociedade, pautada na segurança jurídica e na solidez das decisões. 

O elemento que ora se vislumbra é a Economia, que, aliada ao Direito, compõe a 

Análise Econômica do Direito, cujo objetivo primordial é promover um estudo pragmático 

das questões judiciais, partindo de pressupostos oferecidos pela ciência econômica.  

Sendo certa a indispensabilidade da base axiológico-valorativa do Direito, pré-

existente, impende perquirir acerca do estabelecimento de parâmetros à aplicação desses 

embasamentos principiológicos, como meio de obstruir o caminho de decisões 

desparametrizadas e até de absolutizações desarrazoadas, como se tem visto nos acervos 

jurisprudenciais, pautados apenas na generalidade dos princípios. 
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Assim, pois, o atual estágio a que se chegou, após um período de implantação e de 

afirmação de direitos e outro de reconhecimento e (super)valorização dos princípios, exurge a 

viabilidade da fixação de diretrizes pautadas em critérios objetivos, palpáveis, mais próximos 

da realidade, em que se permita enxergar a dignidade da pessoa humana realizada nas ruas, 

nas escolas, nos hospitais, algo que extrapole as estruturas gramaticais que já nascem mortas 

por falta de concretude e a vã tentativa de ressurreição através do bálsamo da dignidade da 

pessoa humana que, sem um mínimo grau de eficácia social, além de jurídica, apenas como 

composição semântica dos arestos decisórios, não tem qualquer valor. 

É mister que a teoria jurídica, enquanto corpo sistemático de conhecimento sobre o 

Direito, que pode receber, e de fato recebe, grandes contribuições de fora da área jurídica e 

que não deve ser ignorado pelas de dentro, alargue-se para abarcar interesses de outros 

campos.335 É  sob este prisma que atua a Análise Econômica do Direito, aliando a força e 

precisão dos números e os pressupostos econômicos às abstrações jurídicas, em prol de 

decisões que reflitam, no plano fático, a Justiça realizável, sem, contudo, querer que o 

economista detenha todas as chaves da teoria jurídica, estas que nem aos próprios juristas foi 

possível ainda deter. 

É premissa à discussão que mescla Direito e Economia, através da Análise 

Econômica do Direito, denotar que a observância e o cumprimento das normas jurídicas 

decorrem de um raciocínio construído na mente dos indivíduos que os fazem compreender 

que para não sofrer uma sanção ou para acessar os benefícios decorrentes do cumprimento de 

uma norma jurídica, faz-se necessário a sua observância e cumprimento. 
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É o que Kelsen já propunha, ao creditar a ordenação da conduta humana ao fato de o 

Direito ser uma ordem coativa, ou seja, por receio da sanção nela inserida, ou senão, no caso 

das sanções prêmias, para alcançar a consequência dela decorrente.336  

Ao contrário disso sustenta Hart, ao afirmar que a maior parte das ordens é mais 

frequentemente obedecida do que desobedecida pela maior parte dos afetados, por um hábito 

geral de obediência,337 e não, como quer Kelsen, por ser o Direito uma ordem coativa. 

Para a presente pesquisa, utiliza-se o entendimento de que é o elemento de coação do 

Direito que leva o indivíduo a cumpri-la, e não um simples hábito de obediência. Portanto, um 

raciocínio.  

O apogeu de um “modelo de rigor”, como nas palavras de Rafael Tomaz de Oliveira, 

foi sentido no século XVIII, no âmbito da ciência jurídica, com a ideia de “construção 

racional” de um sistema jurídico, formulado em termos lógicos e objetivos, enquanto 

manifestação teórico-cultural, “um modelo de pensamento que conseguisse captar as formas 

jurídicas naturais que a Razão poderia demonstrar a partir da lógica”338.  

A partir destas ilações, percebe-se o enraizamento de uma medida racional no mais 

básico e primeiro processo de ligação do destinatário da lei ao sistema jurídico. Pelo menos 

nesse ponto, estabelece-se um fator de comunhão presente no Direito e na Economia, o 

racionalismo. 

O imbricamento acima tratado causa espécie a boa parte dos juristas e da dogmática, 

levando-os a recusar veementemente qualquer vínculo que una estas duas ciências. Para 
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outros, porém, a Análise Econômica do Direito é tida como o progresso “mais importante no 

campo do Direito nos últimos 50 anos”339. 

Para tratar acerca do que vem a ser essa abordagem econômica do Direito, o Prof. 

Dr. Ivo Gicco Júnior a relaciona com as duas formas de abordagem do Direito. Segundo ele, o 

Direito pode ser abordado na perspectiva de provimento de justiça, bem como sob a 

perspectiva de provimento de incentivos. A primeira engloba deontologismo, positivismo e 

neoconstitucionalismo. A segunda, consequencialismo.340 É o consequencialismo, por sua 

vez, que caracteriza os estudos no âmbito da ciência da Economia, já que a esta incumbe 

estudar o comportamento humano a partir de uma relação entre fins e meios escassos, onde o 

que importa são os efeitos desta relação, a consequência. 

Assim, enquanto que no Direito Econômico, tem-se a intervenção do Estado na 

Economia; na Análise Econômica do Direito, tem-se a intervenção da Economia no Estado, 

propondo-lhe novas formas, novas alternativas, para aliar os fins aos meios escassos. Neste 

sentido, Letácio Jansen341.  

Denominando a Análise Econômica do Direito de movimento filosófico, Guiomar 

Estrella Faria, em uma das pioneiras obras nacionais a este respeito, a explica como uma 

“tentativa de compreender o universo jurídico partindo de pressupostos econômicos”342, 

referindo-se a ela como “a aplicação do raciocínio econômico à problemática jurídica”343.  

Num primeiro momento, e de um modo geral, diz-se que a Análise Econômica do 

Direito, buscando a máxima eficiência para o Direito, a exemplo da Economia, visa analisar o 

comportamento humano decorrente de uma norma jurídica. Ou seja, os pressupostos da 
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Economia atuariam no Direito após a transformação da norma jurídica in abstrato em 

concretude, na realidade do indivíduo, analisando o comportamento humano decorrente dessa 

norma. 

Porém, o que a pesquisa intenta perquirir é a atuação destes pressupostos em um 

momento anterior, na ocasião mesma da trasmudação da abstração jurídico-normativa em 

concretização social, e não no consequencialismo, vislumbrando a perspectiva do Direito 

como um elemento de transformação social e da Economia como um fator de parametrização 

desta transformação, com vistas a uma justa e eficaz concretização constitucional dos direitos 

fundamentais.  

Destarte, seria possível ao Direito buscar na ciência da Economia, a maximização da 

eficiência dos direitos fundamentais, imprescindíveis à afirmação do homem e, por 

conseguinte, de sua dignidade, densificando a concretização dos dispositivos constitucionais, 

face a atualidade aqui contextualizada? Dispensável, nesta ocasião, dissertar acerca do 

distanciamento entre o texto constitucional e a realidade social, o que já fora sobejamente 

demonstrado nos itens anteriores. 

De certo, sabe-se que este vazio que degrada o ambiente constitucional, impõe a 

aceitação de que a busca por soluções outras não cesse e não se restrinja exclusivamente aos 

mecanismos tipicamente jurídicos, vez que, como se assiste, por vezes pacificamente, destes 

não têm decorrido resultados significativos.  

Diante das vãs tentativas de acessibilidade real aos direitos fundamentais, vez que a 

implementação destes não é suficiente sem a sua respectiva materialização no plano fático, e 

do apego excessivo à retórica axiológico-valorativa capitaneada pelo princípio da dignidade 

da pessoa humana e seus consectários, norteador de todos os demais princípios 

constitucionais, vislumbra-se a inserção no sistema de elementos que ofereçam critérios de 

efetivação real destes direitos. 



 
 
 
 

 

Desta forma, já na década de 1950, foi nos Estados Unidos que este ímpeto levantou 

os primeiros estudos sobre a influência dos postulados da Economia no Direito, não sob a 

perspectiva da análise do comportamento humano face às condutas, mas sob o ângulo do 

consequencialismo das questões jurídicas. 

Gary Becker, estudioso vanguardista do tema, em sua Teoria da Conduta Humana, 

levada a cabo em seu livro The Economic Approach to Human Behavior (1976), identificou 

três elementos que constituem a Economia e que podem, segundo ele, aplicar-se a toda 

conduta humana. Seriam estes os elementos: (a) o comportamento maximizador do bem-estar 

pessoal; (b) o equilíbrio do mercado; (c) as preferências estáveis. 

Porém, a pequisa acabou por inferir que não se pode vislumbrar na Economia o 

substrato concreto que a abstração jurídica necessita para colmatar a abertura do sistema 

promovida pela cláusula aberta dos direitos fundamentais. Não se quer com isso, relegar a 

racionalidade necessária às normas de decisão a plano secundário, nem tampouco se ater ao 

principiologismo como seja ele a panaceia do sistema jurídico. Do contrário, quer-se dar à 

Constituição a máxima eficiência, de modo que possa sair do papel, da inscrição, da 

abstração, e passe a compor a realidade dos indivíduos a que se destina, por seus próprios 

meios, sem, contudo, por nela, no sistema jurídico e no Poder Judiciário, toda a 

responsabilidade pela parca atuação dos demais sistemas sociais e Poderes de Estado. 

Considerando, sobretudo, o escólio de Artur Cortez Bonifácio, para quem os direitos 

fundamentais formam um núcleo normativo limitador da ação do poder de reforma e de 

garantia da identidade do Estado, bem assim da continuidade e estabilidade constitucionais, 

sendo destinatário dos seus enunciados, além do poder judicial, o legislador e os gestores das 

políticas públicas. 

Isto porque, ao Direito cabe estabelecer condutas com vistas à transformação da 

sociedade. Contudo, a viabilização dos mecanismos de observância e cumprimento destas 



 
 
 
 

 

condutas é tarefa do Estado-Administrador, restando (ou devendo restar) ao Poder Judiciário 

apenas aquelas que representem um conflito jurídico. Do contrário, a Economia é ciência que 

se preocupa mais com o que decorrerá da conduta, e não com o que está descrito por ela. Não 

pode, pois o Direito passar a se ocupar meramente com o consequente da conduta, pois que 

sua essencial atribuição é a própria conduta.  

Vê-se que o entendimento pelo qual uma análise econômica do Direito, como 

mecanismo de hermenêutica constitucional, poderia constituir uma alternativa prática à 

retórica que permeia a ineficácia concretiva do Estado Constitucional, restringe-se às 

construções didáticas, pelo que se entende não ter sustentabilidade julgamentos econômicos 

de demandas jurídicas.  

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, em fins do mês de 

novembro do ano de 2013, criou uma Câmara de Monitoramento, presidida pelo Juiz de 

Direito, auxiliar da Presidência, do TJRN, Dr. Fábio Filgueira, composta por dois 

representantes do Judiciário, dois do Poder Executivo Estadual, dois do ITEP Estadual, dois 

da Polícia Civil Estadual e dois da Polícia Militar Estadual, para que, juntos, analisem a 

viabilidade de implementação de políticas públicas no âmbito da Segurança Pública Estadual, 

partindo primordialmente de um estudo estatístico que forneça dados reais acerca dos 

processos investigatórios e do aumento contundente do número de crimes no Estado do Rio 

Grande do Norte, verificados pelo aumento significativo do número de homicídios e roubos e 

furtos de carros. Na cidade de Mossoró, a guisa de exemplo, o número de roubos/furtos de 

carros subiu de 20 por mês, em 2005, para 100 por mês, em 2013. Já nos índices estaduais, o 

número de homicídios aumentou de 768 por ano, em 2009, para 1124, de janeiro a novembro 

de 2013. A referida comissão tem o fito específico de descobrir onde está o gargalo que 

compromete a Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte, a partir, como dito, de 

um estudo estatístico dos processos atinentes e das nuances da criminalidade no Estado, com 



 
 
 
 

 

o intuito de levantar informações suficientes ao estabelecimento de políticas públicas voltadas 

ao setor. 

Até o momento, não se tem notícias oficiais acerca dos resultados desse intento. 

Porém, dados estatísticos por si sós não podem ser tomadas como a salvaguarda de todo um 

sistema em falência, sendo certo que podem servir de subsídio ao Estado-Administrador na 

implementação de políticas públicas protecionistas de direitos fundamentais e fornecer 

pressupostos a julgamentos, mais certo é que não podem representar respostas absolutas ao 

sistema de concretização destes direitos. 

Uma análise investigativa que busque compreender e levantar dados estatísticos das 

deficiências no âmbito também da Educação e Saúde Públicas, Assistência e Previdência 

social, por exemplo, até pode descobrir onde está o gargalo que impede o bom e razoável 

funcionamento destes setores do Estado que estão diretamente relacionados com a consecução 

dos direitos fundamentais, em especial, dos ditos direitos sociais. Todavia, só isso não 

representará a solução. Os dados não têm vida própria, continuarão os direitos 

estatisticamente conhecidos através dos instrumentos disponibilizados pela Ciência da 

Economia, a depender, para serem exercidos pelos cidadãos a quem são destinados, da 

atuação direta do Estado. Ou seja, a Análise Econômica do Direito não se sustenta como 

mecanismo hermenêutico, pois que apenas pode orientar a atuação do intérprete, como 

elemento informativo em dado caso e circunstância, mas, não, como meio de concretização 

constitucional. Aceitos são julgamentos com pressupostos econômicos, mas, não, julgamentos 

econômicos das demandas de Direito. 

Logo, é certo que diante do levantamento de dados estatísticos acerca de áreas que 

tenham interrelação com a realização dos direitos que a sociedade demanda, postulados no 

Judiciário, não se seguirá necessariamente normas de decisão autoexecutáveis, que garantam 

aos jurisdicionados o acesso imediato ao bem pleiteado. É de se considerar que estes mesmos 



 
 
 
 

 

dados podem traduzir a impossibilidade de execução destes mesmos direitos demandados. 

Isto porque à medida em que se aliaria o Direito às condições do Estado em cumpri-lo, em 

especial às condições orçamentárias, estar-se-á, igualmente, comprometendo o próprio 

arcabouço jurídico que dá sustentação à Constituição e ao sistema constitucional, já que a 

dignidade da pessoa humana deve ser considerada independentemente de circunstâncias 

fazendárias ou quaisquer outras, parâmetro absoluto que é.  

A partir disto, entende-se que é plenamente inviável a aplicação da Análise 

Econômica do Direito como mecanismo hermenêutico, isto é, no processo de transmudação 

da norma, enquanto abstração jurídica, para a realidade fática dos indivíduos, através da 

interpretação da norma, contornada nesse momento apenas pelas normas constitucionais, 

pedestais do Estado Constitucional, sob pena, aqui sim, de se ordinarizar, por números, 

direitos como o direito à vida, superior a qualquer dado. Só assim o Direito atinge os seus 

fins. 

Os elementos da Economia listados por Becker como aplicáveis a toda a conduta 

humana, quais sejam: (a) o comportamento maximizador do bem-estar pessoal; (b) o 

equilíbrio do mercado e (c) as preferências estáveis, são inaplicáveis, de pronto, ao sistema 

jurídico e constitucional, mesmo que enquanto reflexos da conduta humana produzido por e 

para os homens. Isto porque o Direito, inobstante a busca pela máxima efetivação dos seus 

dispositivos, jamais pode ser comparado a um mercado nos termos econômicos tampouco 

pode ser tido como alocação de preferências estáveis, dada a flexibilidade, complexibilidade e 

fluidez das condutas humanas. Logo, a direção da manutenção harmônica do sistema jurídico 

vai na contramão do caminho trilhado pelas diretrizes da Economia. 

Aqui, pois, evidencia-se a relevância da atividade hermenêutica promovida pelo juiz, 

expressa nos arestos jurisprudenciais, já que é nas decisões judiciais que o hermeneuta tem a 

possibilidade de tornar material todos os elementos acima citados, os quais, unidos, permitem 



 
 
 
 

 

o acesso real ao desiderato colimado pelo Direito, afastando-se de digressões retóricas que 

deixam as decisões judiciais num plano de abstração, nada obstante uma concatenada 

sistematização de dispositivos pertinentes e apreciável dogmática.  

Impõe-se, pois, que a panaceia do principiologismo jurídico que vigora na pós-

modernidade e permeia as decisões judiciais como que numa tentativa de superar as mazelas 

que degradam o ambiente constitucional, de encobrir as barreiras que se constroem, ao invés 

de pontes, entre o texto e a realidade constitucionais, seja não substituído por um outro 

modelo, mas, sim, compatibilizado com um substrato que se ocupe da racionalidade das 

normas de decisão. Os juízes devem se comportar como agentes racionais maximizadores da 

eficiência dos dispositivos constitucionais, o que não se aproxima dos termos da Eficiência de 

Pareto344, típica da Economia, tendo em vista que a dignidade do homem não encontra 

limitação genérica. 

A aplicação da eficiência de Pareto ao sistema do direito consuetudinário, 

sustentando que as decisões judiciais neste espectro se orientam pelo esforço do julgador em 

obter resultados que externalizem esta eficiência, é o ineditismo da teoria de Richard Posner, 

autor da primeira obra específica a respeito da Análise Econômica do Direito (Economic 

Analysus of Law), centrada na aplicação da parte da ciência da Economia que estuda o 

comportamento dos atores do mercado, “para descrever, reformular e criticar alguns aspectos 

do Direito e do Sistema Legal”345. Todavia, não sendo o direito consuetudinário o modelo 

vigente no constitucionalismo brasileiro, dispensa-se maiores digressões. 

A proposta do Realismo Jurídico, escola que, nos Estados Unidos, inconformada 

com os estudos puramente dogmáticos, deu origem aos estudos da Análise Econômica do 
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345 LALAGUNA, Paloma Durán. Una aproximación al Análisis Econômico del Derecho. Granada: Editorial 
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Direito, é caracterizada pela compreensão do Direito a partir das decisões judiciais, onde o 

juiz tem uma postura mais ativa, criando a norma, ao invés de revelá-la, como se extrai dos 

ensinamentos do Positivismo Jurídico.  

Para Posner, a visão reificante dos conceitos jurídicos, em contraposição a uma visão 

instrumental, foi superada pelo Realismo Jurídico, primeira escola de pensamento jurídico 

antiformalista que, segundo ele, pouco colaborou para o movimento da Teoria Econômica do 

Direito346, não se fundindo com ela. 

Acerca disto, Godoy afirma ser elemento primordial do Realismo, o ceticismo, em 

vista de que as decisões judiciais são precedidas de intensas dúvidas e, em seguida, 

produzidas por regras específicas, dada a complexidade e fluidez da realidade, inviável de ser 

governadas por normas de Direito.347 Ora, se as decisões judiciais não puderem ser 

governadas por normas de Direito, nada mais poderá lhes orientar. Dizer tal desatino equivale 

a desconstruir o Direito e desviar a função do Poder Judiciário que é eminentemente a de 

concretização constitucional por suas próprias normas, dentro dos parâmetros jurídico-

normativos, o que não se confunde com regras jurídicas, pois que engloba estas e os 

princípios jurídicos, espécies do gênero norma jurídica. 

Às mais subsidiadas declarações da dignidade da pessoa humana, corolário do novo 

constitucionalismo que impõe a valoração em detrimento da subsunção e encaminha o Estado 

Democrático de Direito ao Estado Constitucional (Ideal) de Direito, há que se aliar técnicas 

analíticas que, no caso em espeque (processo de transmudação da abstração legal em 

realidade social), permitam àquele que lida com o Direito “determinar qual norma é mais 

meritória para a sociedade”348, com base nas quais está pautado o trabalho decisório do 
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ed. Cidade do México: Editoras Instituto Tecnológico Autónomo de México – Sociedad Mexicana de Geografia 
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legislador e do julgador, em suas competências precípuas que são, respectivamente, de criar 

normas gerais e abstratas e normas concretas e individuais.  

A metodologia pela qual esta proposta poderá se aplicar à realidade é tangenciada 

por Ana Paula de Barcellos, quando trata do limite do possível e da efetivação dos direitos 

sociais349, tema transversalmente atingido por esta pesquisa, que visa desenvolver um 

raciocínio objetivo e parametrizado que dê suporte jurídico e fático às decisões judiciais, 

especialmente, as atinentes à efetivação dos direitos fundamentais, que ultrapasse as linhas da 

dogmática e acessem o pragmatismo necessário. 

Isto porque, importa frisar, é claro que a consecução das normas constitucionais não 

dependem apenas do reconhecimento de sua validade, eficácia, normatividade, mas também, 

considerando a amplitude das ações do Poder Público, da existência de fontes de custeio. Diz-

se, por isso, que os direitos sociais e suas prestações estão sob a “Reserva do Possível”, o que 

destacaria a relevância da Jurimetria, disciplina que alia o Direito aos dados estatísticos, 

aliada à Economia. Todavia, importa considerar que os argumentos tradicionais de escassez 

de recursos e imprecisão normativa não podem ser utilizados para negar cumprimento aos 

direitos constitucionais tampouco para justificar a inefetividade e ineficácia dos mesmos, 

como se vem assistindo na grande maioria dos processos judiciais em que a Fazenda Pública é 

demandada a atuar positivamente e se escusa sob esse falacioso argumento.  

Contudo, Barcellos faz indispensável ponderação, a qual não pode ser ignorada, 

quando denota que a expressão “Reserva do Possível” procura identificar o fenômeno 

econômico das limitações dos recursos disponíveis diante das necessidades quase sempre 

infinitas a serem por ele supridas, significando que, para além das discussões jurídicas sobre o 
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que se pode exigir judicialmente do Estado, é importante lembrar que há um limite de 

possibilidades materiais para esses direitos350. 

Assim, não é possível que se mantenha as discussões apenas no plano do que 

constitui o direito fundamental dos cidadãos, o que é judicializável e oponível em detrimento 

do Estado. Mas, sim, que consequências fáticas uma decisão, especialmente a judicial, que 

constitui e/ou declara um direito de natureza fundamental oponível face o Estado, exigindo-

lhe uma prestação positiva, pode aproximar o fenômeno jurídico da realidade dos cidadãos. 

Essa aproximação, pois, pode ser bastante esclarecedora, quando não solucionadora, 

dessa realidade que rodeia o fenômeno jurídico e a sociedade, do fator elementar que atua 

sobre a efetivação dos direitos fundamentais que o próprio Estado disponibiliza aos seus 

cidadãos: a capacidade financeira estatal, ao redor da qual se encontra toda a problemática da 

(in)execução do projeto constitucional e sobre a qual se deve pautar as decisões das quais 

resulte a satisfação de direito oponível face o Estado, discussão que se reserva a outro 

momento. 

Não se pode olvidar, pois, diante do problema apresentado que opõe o direito 

fundamental (especialmente os sociais) à escassez de recursos por parte do Estado, que o 

“mínimo existencial” necessário à sobrevivência digna dos cidadãos deve ser resguardado em 

cumprimento do imperativo constitucional que exige a garantia de meios que satisfaçam as 

mínimas condições de vivência digna do indivíduo, em respeito às aspirações do Estado 

Constitucional de Direito e à opção política realizada com a Constituinte.  

Como proteger e resguardar esses direitos da (in)verossimilhança das argumentações 

fazendárias, de sorte que os comandos oponíveis ao Estado (decisão judicial) estejam 

lastreados em suporte seguro, sem, contudo, recair na panaceia também falaciosa do 

principiologismo jurídico, é a tônica da discussão que se apresenta nesta pesquisa, e que 
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representa preocupação especial no âmbito de atuação dos juízes, tendo se constatado, pois, 

ao longo do estudo, que não será uma análise econômica do direito como mecanismo 

hermenêutico que libertará o Direito das amarras da ineficácia e dos subjetivismos 

voluntaristas de decisões judiciais carentes de racionalismo. 

Certificar a normatividade e imediata aplicabilidade das normas ditas programáticas, 

a dignidade da pessoa humana como fundamento à necessária efetividade das normas 

constitucionais, o respeito ao mínimo existencial, a recusa da absolutização do argumento 

estatal da reserva do possível e a relevância do ativismo judicial ponderado na realização dos 

preceitos constitucionais, são apenas pressupostos ao que, de fato, impõe-se para a otimização 

do Direito, em vias de ser alcançada por outro caminho.     

Em termos jurídicos, esta eficiência será alcançada quando a decisão representar a 

melhor opção com vistas ao fim colimado, aferível racionalmente pelo juiz no momento da 

decisão, sem que este esteja preso à mecânica de dados estatísticos, produzindo julgamentos 

econômicos, o que engessaria o Direito e reduziria o papel sensível do juiz na sociedade 

moderna, este que mesmo, assim, “pode” levar em consideração condições objetivas próprias, 

externas ao campo jurídico 351, especialmente quando se trata da imposição fática dos direitos, 

o que pode revelar um julgamento com pressupostos econômicos sempre que se mostrar 

viável no caso concreto. 

A luta que se impõe no Estado Constitucional vivenciado, não é mais pela afirmação 

de direitos e valores nem tampouco pela legitimidade do Povo, medidas já erigidas pela 

Constituição Federal, mas, sim, pela construção de decisões racionais, sejam elas de ordem 

legislativa, administrativa ou judicial, que apontem um caminho de seriedade, já que 

desgastados os já conhecidos, que deem operabilidade e densificação ao Direito na sociedade, 
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de sorte a aproximar o ideal do legislador constitucional às necessidades sociais, com o 

máximo de responsabilidade e comprometimento com o sistema constitucional.  

A inserção de parâmetros externos ao campo jurídico, por fim, no caso da Análise 

Econômica do Direito, mediante a ingerência do elemento econômico como vetor 

hermenêutico nas normas de decisão, desvirtuaria o sentido mais precípuo do Direito, 

necessário à uma sociedade saudável, pelo que se mostra inviável do ponto de vista da 

Hermenêutica Constitucional. 

 

6.2 INCLUSÃO SOCIAL, CIDADANIA E A CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

O princípio da igualdade é o núcleo da cidadania352, podendo-se afirmar a constante 

evolução histórico-conceitual do termo cidadania, o que leva, consequentemente, à 

emergência de novos direitos. A concepção que restringe o conceito de cidadania ao exercício 

de direitos políticos foi progressivamente perdendo espaço, no que se constata a ampliação 

evolutiva de sua significação para abranger os direitos civis e sociais, cujos períodos de 

formação teriam transcorrido durante os séculos XVIII a XX, como mecanismo de integração 

do princípio da igualdade.  

Nos últimos tempos, são os direitos referentes a interesses coletivos e difusos que 

vêm sendo conquistados pela cidadania, os chamados direitos de 3ª geração, além dos direitos 

sociais. Isso porque são eles que viabilizam ações concretas e eficazes contra as práticas 

ilícitas e socialmente danosas e promovem o bem-estar social. Em outras palavras, são estes 

direitos que vêm substituindo a incapacidade dos indivíduos de enfrentar sozinhos a estrutura 

estatal, mesmo porque os denominados direitos sociais, a exemplo do direito à educação, 
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saúde, moradia, lazer, segurança pública, podem ser tomados como de interesse coletivo e 

difuso, já que atingem toda uma coletividade e não o apenas o indivíduo em seu âmbito 

particular. 

Consoante Marcelo Neves, o desenvolvimento da cidadania teve um novo impulso 

nos quadros do Estado Democrático de Direito, que trouxe consigo a positivação dos direitos 

sociais, a intervenção compensatória na estrutura de classes e na economia, a política social 

do Estado e a regulamentação jurídica das relações familiares e educacionais.353 Não se trata 

simplesmente da compensação de desigualdades, mas, sim, de institutos que viabilizam e 

promovem a inclusão jurídico-política generalizada. Isto porque as ações referentes a esta 

natureza de direitos canalizam o acesso mais generalizado e eficiente dos indivíduos e grupos 

aos benefícios e vantagens do sistema social, fortificando a cidadania. 

Três são as fases pelas quais a conquista de novos direitos de cidadania e a sua 

ampliação passam:354: 1º) surge a semântica dos direitos humanos, como reflexo axiológico 

do reconhecimento e satisfação de determinadas expectativas normativas que emergem na 

sociedade e são avaliadas como imprescindíveis ao agir e ao vivenciar; 2º) a semântica dos 

direitos humanos passa a ser reconhecida pelo ente estatal e incorporada ao sistema 

constitucional transmudando-se em direitos fundamentais; 3º) busca-se a força normativa da 

Constituição, de caráter imprescindível. Porém, inobstante encontrar-se presente no 

constitucionalismo brasileiro as 1ª e 2ª fases, parece que a experiência brasileira estancou 

nelas. 

Há que se ressaltar, como já foi neste estudo, que a simples declaração dos direitos 

fundamentais na Constituição não representa a conquista e realização da cidadania. É 

indispensável que os dispositivos constitucionais possuam o que Konrad Hesse chama de 

força normativa, isto é, a sua integração à práxis social dos indivíduos/cidadãos e agentes 
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públicos na forma de direitos e deveres recíprocos deve ser válida e efetiva. Só nesse 

momento, poder-se-á ter a cidadania como mecanismo político-jurídico de inclusão social. 

Como enfatiza Agassiz de Almeida Filho, esse é o desafio atual: “construir uma 

Constituição normativa que tenha eficácia social e não seja tratada pelo poder político como 

mera figura ornamental de legitimação”. E, para tanto, acredita que só se conseguirá alcançar 

este nível de normatividade quando se “conformar o funcionamento da comunidade política 

de acordo com aquilo que determina a vontade popular”.355 

Compreende-se, pois, indo além da proposta de A. Filho, que o desafio atual é 

conferir às normas de decisão, fruto do processo de descoberta da norma, mediante a 

transmudação da abstração jurídico-normativa em concretude social, suficiente efetividade, de 

sorte a que passem do mundo jurídico ao mundo fático por seus próprios mecanismos e 

méritos, ocasião em que elas terão validade jurídico-social e se ressentirão na prática, ou seja, 

conseguirão alcançar normatividade.  

Neste mesmo sentido, Marcelo Neves assevera que enquanto houver bloqueios do 

processo de concretização constitucional, sejam decorrentes de fatores políticos, econômicos 

e culturais, não se realizará a reprodução autônoma do Direito e, por conseguinte, os direitos 

do cidadão permanecerão no texto constitucional formando uma bela fachada de uma 

“realidade constitucional estranha à cidadania”.356 

Peter Häberle consigna, aceitando que há muitas formas de legitimação democrática, 

desde que se irrompa com a concepção tradicional de democracia, que “alcança-se parte 

significativa da democracia dos cidadãos (Bürgerdemokratie) com o desenvolvimento 
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interpretativo das normas constitucionais”357, a teor do aqui já se discorreu em capítulo 

próprio, destacando a função hermenêutica do Direito como de elevada relevância à 

concretização constitucional e, por conseguinte, à integração social.   

A inclusão social, materializada pelo respeito e observância dos preceitos que 

configuram a cidadania, importa um acesso generalizado aos dispositivos constitucionais 

estabelecidos e aos benefícios sistêmicos deles decorrentes nos diversos setores da sociedade. 

Trata-se aqui de uma isonomia de direitos fundamentais suscetíveis de execução mediante 

mecanismos jurídico-políticos preexistentes. Assim é que se impõe a inclusão de toda a 

população nas prestações de cada um dos sistemas funcionais da sociedade como forma de 

realização da cidadania358, indispensável à revitalização do que se diz um Estado 

Constitucional de Direito.  

Como demonstrado durante este estudo, a concepção moderna de Direito não mais 

preenche as expectativas da sociedade, impondo-se pelas novas necessidades da pós-

modernidade que se dê uma concepção funcional ao Direito, de modo que se assegure eficácia 

e efetividade real aos comandos normativos. 

A sociedade pós-moderna é uma das causas desestruturantes do Estado Democrático 

de Direito, vez que, impulsionada pelo desequilíbrio dos sistemas e pelas ingerências não 

recíprocas, enfraquece os órgãos estatais e fragmenta o tecido social, levando-os ao conflito. 

Isso porque não há parâmetros substantivos que, simultaneamente, normatizem as relações 

sociais e atendam às expectativas de toda a variada composição social, subjugando os 

preceitos que lhe compõem e dão base e abrindo espaço a toda sorte de tentativas. 
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As consequências desse contexto pós-moderno brasileiro atingem todos os sistemas 

sociais, mas de forma preponderante atinge o Direito, tendo-se em vista que além de à 

velocidade e pluralidade em que se dão as relações sociais não se seguir a correspondente 

estrutura normativa da Constituição brasileira, padecem de efetividade os seus dispositivos 

que não podem ser exercidos diretamente por todos os cidadãos. Então, os postulados 

constitucionais são desconsiderados como referências estruturantes do ordenamento jurídico, 

perdendo, assim, normatividade diante da omissão estatal em cumprir a faceta “dever”, de sua 

prerrogativa do “poder-dever”, especialmente no que atine ao dever fundamental de tutela 

estatal de tornar disponível, mediante políticas públicas, o acesso àqueles direitos que 

necessitam de uma prestação positiva sua.  

Essa crise do Direito é acompanhada pela crise da jurisdição constitucional, e, em 

consequência disso, padece da mesma crise o Estado Democrático de Direito, a forma de 

Estado que mais se adéqua e permite o desenvolvimento dos direitos fundamentais. Isto 

porque subsiste sempre a responsabilidade daquela em “fornecer, em geral, a última palavra 

sobre a interpretação”359, onde se consagra a sua essencial relevância à Ciência do Direito 

Constitucional, na condição de “catalisador essencial, ainda que não o único, da Ciência do 

Direito Constitucional como interpretação constitucional”360. Resta, pois, evidente a 

desestruturação da estrutura político-jurídica, a sua essência. Esta crise nada mais é que a 

“negação geral dos modelos teóricos criados sob a influência do positivismo jurídico”361, o 

que não pode ser solucionado pela Análise Econômica do Direito, pois que julgamentos 

econômicos em nada contribuiriam para a mudança deste cenário. 
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Sintetizando seu posicionamento acerca da busca pela pretendida legitimação da 

jurisdição constitucional no contexto de uma teoria democrática, Häberle afirma que são 

condições básicas para tanto uma “ótima conformação legislativa e o refinamento 

interpretativo do direito constitucional processual”362, o que ganha sempre mais relevância 

pela supercomplexidade do tecido social no contexto da pós-modernidade e seus consectários, 

haja vista serem eles o substrato da dignidade da pessoa humana e o fim colimado pela ordem 

teleológica e normativa do ordenamento jurídico. 

Garantir tal desiderato é apenas um passo na direção da superação da crise. Isto 

porque o “exercício democrático da democracia” depende sobremaneira da conjugação de 

condições materiais (saúde, educação, moradia, dignidade humana, etc.) que permitam um 

nível mínimo de inclusão do indivíduo na comunidade363, haja vista que o se percebe é uma 

nítida omissão do ente público e da insuficiência de formação política e desprezo ao exercício 

da cidadania, decorrências inevitáveis dos “estrangulamentos sociais que caracterizam a 

sociedade brasileira”364 e que perpetuam nesta o dissenso sobre o consenso. 

Para Nobre Júnior, as políticas públicas hão de ser compreendidas como conjunto de 

ações do Poder público (programa governamental), ordenado à realização dos valores 

consagrados pela Constituição, consistentes em melhorias econômicas ou sociais em prol da 

comunidade365, o que está intimamente relacionado à consecução da cidadania e à inclusão 

sócio-jurídica dos indivíduos, na quadra evolutiva dos direitos fundamentais, cuja realização 

implementará uma democracia constitucional legitimada. 
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Nesta seara, ao se tratar da insuficiente realização da democracia brasileira, 

imprescindível aludir ao que Pablo Lucas Verdú denomina de sentimento constitucional.366 

Importa destacar a relevância dessa contribuição teórica à implantação da democracia 

constitucional, condicionada por uma dinâmica realidade social, na qual a assimilação e a 

concretização de sua carga jurídico-axiológica representam uma das chaves à devida inclusão 

social e consequente realização do Estado Constitucional de Direito, mediante o exercício da 

“cidadania crítica, única possível em uma democracia concreta que sempre procura alcançar 

os patamares (inatingíveis) da democracia ideal”367. Esse é o papel do sentimento 

constitucional. 

Para Verdú, o sentimento constitucional se identifica com uma cultura política 

assimilada e sentida pelos cidadãos acerca dos principais alicerces jurídico-políticos da vida 

em comunidade, o que envolve a realização dos direitos fundamentais, o exercício da 

democracia, a consciência de si mesmo como parte de uma unidade política fundada no 

pluralismo, enfim, uma expressividade constitutiva que se manifesta através da vontade 

popular consciente de cada um dos membros da comunidade política.368 

Do exposto, chega-se à compreensão de que um sentimento constitucional 

insuficiente também é obstáculo à criação de uma democracia constitucional devidamente 

legitimada, sendo necessário para tanto que os organismos estatais devidamente legitimados 

exerçam suas funcionalidades em congruência com o desiderato da realização da 

normatividade constitucional e, bem assim, a sociedade, compreenda a necessidade de ter uma 

Constituição realizável e dela participar ativamente, a indispensabilidade da concretização dos 
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direitos fundamentais e do exercício da cidadania como mecanismo de solução para a crise 

pela qual passa o Direito e o Estado Democrático de Direito, uma pressupondo a outra. 

A vertente pesquisa, partindo de uma análise histórica do Estado e, na sequência, 

apresentando-o como instituição relevante à consecução dos direitos que dignificam a vida 

humana e legitimam os fins sociais, destacando suas virtudes, falhas e obscuridades, alcança o 

fenômeno da constitucionalização simbólica, enfocado como instrumento de uma política 

ideológica que subverte a estrutura do Estado Constitucional e o vicia, retirando-lhe a eficácia 

e lhe comprometendo a normatividade, tornando-o inócuo em sua função concretiva, 

inobstante sua magnitude em consolidar formalmente dispositivos protecionistas e os 

respectivos garantidores, seja através da concretização legislativa, judiciária e até 

administrativa. 

Isso demonstra, pois, que, a despeito de a democracia formal ter se firmado no 

contexto compromissário do Estado de bem-estar social brasileiro, o modelo que realmente se 

coaduna com o  ambiente de constitucionalismo a que se aspira, a democracia material, real, 

não aconteceu. Está ainda a depender de um longo ciclo evolutivo que não se completará pela 

explosão da principiologia jurídica que passou a nortear a ação do Estado, em especial, 

através da atuação, por vezes desmedida, do Poder Judiciário, com suas normas de decisão 

que, embasadas em preceitos subjetivos, perdem em concreção, permanecendo presas às 

grades da abstração jurídica que se assiste comodamente.  

De porte da compreensão das digressões aqui defendidas, denota-se que para se 

construir uma sociedade de cidadãos se faz necessário oferecer a estas normas de decisão 

critérios sérios de sustentação, como pressuposto à criação de uma democracia devidamente 

legitimada, tendo em vista que diante da generalidade e abstração da norma, cabe ao 

Judiciário realizar a concreção destas normas no plano fático, promovendo a (re)inclusão 

social dos marginalizados sociais e lhes permitindo acessar a cidadania mediante a real 



 
 
 
 

 

possibilidade de exercer os seus direitos quando lhe convier, o que não se alcançará, de certo, 

pela utilização irrestrita de uma retórica principiológica, tampouco através de um julgamento 

econômico, pois que, assim, a um faltar-lhe-á ressoar na práxis social, a dois restará carente 

da humanização, flexibilidade e fluidez inerentes à concepção funcional do Direito que se 

impõe na atualidade.  

 

6.3 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO ALTERNATIVA IRRETORQUÍVEL 

 

Face às problemáticas que assolam a versão mais moderna de Estado, o Estado 

Democrático de Direito, modelo que alia à legimitidade democrática do Povo um Estado de 

bem-estar social onde esse Povo possa exercer seus direitos, ainda se vem buscando formas de 

assegurar o exercício desembaraçado desses, sendo este o meio de justificar a legitimidade 

democrática do Povo e o próprio Estado Democrático de Direito, cuja pedra de toque é a 

eficácia jurídica e social dos direitos fundamentais, consolidando a opção constitucional 

realizada pela igualdade e proteção da dignidade da pessoa humana.  

Essa busca, como numa tentativa de blindar o sistema, deu-se de várias maneiras 

durante o vivenciar da instituição do Estado, tocando extremos opostos, na intenção de 

alcançar fins, de sorte que os meios, ao que parece, não constituíram objeto de muita 

preocupação, o que se pode constatar da breve análise histórica da experiência constitucional 

brasileira realizada em tópico próprio. Aqui, não se fará uma análise exaustiva dessas 

tentativas, considerando que a leitura do capítulo 2, ao tratar do Estado em suas diversas 

facetas, especialmente no que atine à sua justificação e atuação, pode oferecer uma 

compreensão generalizada sobre o tema, mesmo que superficialmente, situando o leitor na 

problemática discutida. 



 
 
 
 

 

Para o propósito da vertente pesquisa, nesse item, serão analisadas duas das mais 

importantes e recentes dessas tentativas: o legalismo e o principiologismo jurídico. 

É certo que o Direito e a Política constituem o coração do Estado, assumindo posição 

de tão grande relevência que se pode dizer que este não sobreviveria sem aqueles. Desta feita, 

são estes sistemas que justificam a existência do Estado, a quem este deve satisfação. O 

imbricamento entre Direito e Política já fora tratado, motivo pelo qual aqui se restringe a dizer 

que a ele se encontra diretamente ligada a Constituição, ponto de ligamento, mecanismo 

reflexo de previsão e normativação das relações jurídicas. 

As relações jurídicas antes mencionadas estão para o Estado como está a 

Constituição para o acoplamento estrutural entre Direito e Política e, por tal razão, necessitam 

estar sob o seu controle, sob pena de se abrir espaço a um caos institucionalizado. O que se 

percebe, pois, é que Direito, Política, Constituição e Estado são elementos de um mesmo 

círculo que dependem para bem funcionar individualmente, do devido funcionamento dos 

demais, de sorte que o desequilíbrio funcional de um provoca o desequilíbrio de todos. 

É para se furtar de um desequilíbrio que beire o caos, que o Estado e suas instituições 

buscam alternativas que promovam, de certa forma, o constante (re)equilíbrio de suas partes, 

em prol do todo, pondo em privilégio a busca do bem-estar social e do indivíduo-cidadão, já 

que é a ele, na sua individualidade bem como na sua coletividade, a quem se direcionam todas 

as políticas estatais, direta ou indiretamente. O bem-estar da sociedade, como se sabe, está 

guarnecido por uma estrutura normativo-teleológica denominada Constituição. No Brasil, nos 

tempos presentes, essa estrutura é a Constituição Federal de 1988, onde se pode localizar uma 

série de direitos de todas as ordens, especialmente os de natureza social, além dos de natureza 

civil, política, econômica, cultural e outros.  

Certos de que aos dispositivos normativos correspondem (ou deveriam corresponder) 

um grau de observância, face à necessidade de cumprimento desses direitos, impôs-se o apego 



 
 
 
 

 

à lei como forma de promover a observância generalizada dos preceitos legais e, por 

conseguinte, a segurança jurídica do sistema que deveria ser implementado a risca, aplicando-

os objetivamente às relações jurídicas que se estabeleciam. André R. Tavares conclui, neste 

ínterim, que a exaltação da lei adveio de um triplo fundamento: a aspiração democrática na lei 

se via realizada; realização iluminista do ideal da razão; a certeza e a segurança se 

reconheciam no instrumento da lei369. 

Esta tentativa de assegurar a implementação do sistema jurídico mediante a aplicação 

irrestrita da lei, fazendo uso do mecanismo denominado subsunção, perdurou como um 

dogma por bom tempo do constitucionalismo brasileiro, e teve seu apogeu no século XIX, 

ficando conhecido como “período legislativo” ou “primeiro positivismo”370.  

Esse período, marcado pela maximização da soberania popular, identificou o Direito 

com a Lei, passando esta a ser a fonte de onde emanava todo o Direito, legitimada por ser 

representativa da vontade geral do Povo soberano. Tem-se, assim, uma visão privatista do 

Direito, característica da época, considerando-o como conjunto normativo pronto, já 

produzido, descurando da análise do momento ou processo de produção dessas normas371. 

A estrutura do Estado, seu reconhecimento, legitimidade, funcionamento e objetivos, 

pois, construíram-se, nesse momento, em torno da ideia da supremacia da lei formal escrita. O 

Estado alicerçado na exaltação da lei, com todos os consectários acima apontados, deveria ser 

reconhecido, pois, como um Estado “legalista” ou “legatário”, em que a lei dominava os 

direitos. 

Todavia, o modelo de Estado legalista entrou em crise, de sorte que a lei perdeu a 

exclusividade e primeira posição na lista de preferências normativas, o que foi de certo 

impulsionado pelos abusos cometidos em decorrência dos excessos em diversos setores, seja 

na regulamentação da vida social ou na sua indesejada intromissão em outros âmbitos, além 
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da dispersividade que acabou por gerar inseguranças, ao contrário da segurança que se 

almejava, bem como a falência qualitativa do Direito, verificada como uma constante nas 

leis.372 

Como já citado em outros momentos da pesquisa, ao lado da hiperlegalidade, 

desenvolveu-se uma hipolegalidade, pois a Lei, considerada em seu âmbito meramente 

formal, não mais supria as aspirações sociais, abrindo espaço para a instauração de uma crise 

que apresentou os seguintes sintomas: desobediência generalizada à lei; não-aplicação ou 

aplicação seletiva das leis pelos órgãos oficiais; ineficiência da aplicação coercitiva da lei 

entre os particulares.373 Isto é, não alcançou o propósito desejado, qual seja, promover a 

observância generalizada dos preceitos normativos e, consequentemente, a segurança jurídica 

do sistema.  

Todo esse panorama, marcado pela exacerbação da atividade legislativa, teve um 

marco claro, antes mencionado: o surgimento das necessidades de um Estado de bem-estar 

social. Do Estado se passou a exigir uma atuação indefinida, em áreas anteriormente imunes à 

interferência estatal normativa ou material.  

Conforme consigna Tavares, este momento do Estado brasileiro representou a 

passagem de uma democracia radicalizada para a democratização do constitucionalismo, de 

forma que o Poder, pertencente ao Povo, exercido pelo legislador, passou a ser limitado por 

normas básicas da Constituição, resultantes da vontade popular. Isto demonstra, mesmo que 

de forma incipiente, a preocupação primária de se conter o Poder, vez que o legislador perdeu 

o monopólio da produção e revogação do Direito374 e o apego exacerbado à lei também 

perdeu espaço. 

A crise do legalismo, diante das suas insuficiências, fez desabrochar no âmbito 

jurídico uma outra alternativa para otimizar o constitucionalismo democrático brasileiro: o 
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reconhecimento da existência de elementos de ordem teleológica componentes do sistema 

jurídico, quais sejam, os princípios. 

Bonavides, para tratar da temática “princípios”, inicia atribuindo a sua derivação à 

linguagem da geometria, já que segundo boa parte dos tratadistas o vocábulo é de múltipla 

significação. Referindo-se a Luiz Diez Picazo, afirma ainda que “a idéia de princípio, (...) 

deriva da linguagem da geometria, ‘onde designa as verdades primeiras’”375. Exatamente por 

isso são “princípios”, porque estão ao princípio, constituindo-se como as premissas de todo 

um sistema que se desenvolve “more geométrico”376. 

Para Josef Esser, princípios são aquelas normas que estabelecem fundamentos para 

que determinado mandamento seja localizado.377 No mesmo sentido, Karl Larenz, para quem 

os princípios são como normas de grande relevância para o ordenamento jurídico, na medida 

em que estabelecem fundamentos normativos às atividades de interpretação e aplicação do 

Direito.378 

F. de Clemente define que “princípio de Direito é o pensamento diretivo que domina 

e serve e base à formação das disposições singulares de Direito de uma instituição jurídica, de 

um código ou de todo um Direito Positivo”379. 

De modo geral, sem querer estabelecer um conceito próprio, infere-se que no 

princípio repousa a essência de uma ordem, seus parâmetros fundamentais e direcionadores 

do sistema, designando a estruturação de um sistema de ideias, pensamentos ou normas por 

uma ideia mestra e por um pensamento chave, de onde todas as demais ideias, pensamentos 

ou normas derivam, se conduzem e se subordinam, seja qual for a ciência onde esteja.380 
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Há que se observar que nos mais diversos conceitos de princípios construídos pela 

doutrina constitucional à época de sua emergência e ainda por tempos depois, faltava-lhe um 

elemento: a sua normatividade, o que foi incluído inovadoramente por Crisaffulli, ao 

estabelecer que será considerado princípio qualquer norma jurídica considerada como 

determinante de uma ou de muitas outras subordinadas, que a pressupõem, desenvolvendo e 

especificando ulteriormente o preceito em direções menos gerais, das quais determinam e 

sintetizam o conteúdo, sejam estas postas, ou, ao contrário, apenas dedutíveis do respectivo 

princípio geral que as contém.381  

Aos princípios se deu vida própria, valor substantivo, uma verdade jurídica universal, 

referindo-se, a teor do ensimento de Ricardo Guastini382, a normas providas de alto grau de 

generalidade, a normas providas de um alto grau de indeterminação, a normas de caráter 

programático, a normas cuja posição na hierarquia das fontes de Direito é muito elevada, a 

normas que desempenham função importante e fundamental no sistema jurídico ou político e 

a normas dirigidas aos órgãos de aplicação. 

Percebe-se que Guastini, em posição típica da velha hermenêutica constitucional, não 

enquadra os princípios como normas em si, mas, sim, como estruturas que se referem a 

determinadas normas abstratas, indeterminadas e programáticas, o que é invocado para 

comprometer a juridicidade destes elementos que, de gerais, passaram a ser constitucionais, a 

partir da sua inserção na Constituição Federal de 1988.383  

Destarte, com a transmudação dos princípios gerais em princípios constitucionais, 

uma revolução de juridicidade sem precedente nos anais do constitucionalismo, em meados 

deste século, espargiu claridade sobre a compreensão das questões jurídicas, no interior do 
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sistema de normas que necessariamente passaram a ser vistas através do raio de abrangência 

dos princípios. 

A partir disso, os princípios se transformaram em componentes intrassistêmicos 

indispensáveis do sistema jurídico e, como vetores dele, também foram influenciados pelos 

processos de evolução pelos quais passou o Direito. Paulo Bonavides marca como sendo três 

as fases da juridicidade dos princípios, a saber: jusnaturalista, positivista e pós-positivista.  

O primeiro representou uma esfera abstrata de princípios, onde a normatividade 

destes era basicamente nula e duvidosa, que “contrasta com o reconhecimento de sua 

dimensão ético-valorativa de idéia que inspira os postulados de justiça”384. A segunda fase, 

por sua vez, foi inaugurada pelo advento da Escola Histórica do Direito, tomando lugar de sua 

antecessora de forma dominante e imperial, de modo que “os cultores solitários e esparsos da 

doutrina do Direito Natural nas universidades e no meio forense pareciam se envergonhar do 

arcaísmo de professarem uma variante da velha metafísica jurídica”385. 

Nesta mesma época, Del Vecchio se empenhava na busca de um retorno, por novas 

vias reflexas, para arrebentar os cárceres do legalismo positivista, tendo em vista acreditar que 

“as regras particulares não são realmente inteligíveis se não forem postas em relação com os 

princípios das quais descendem”386. Assim, pois, renasce o jusnaturalismo no século XX, 

concebendo os princípios gerais como axiomas jurídicos ou normas estabelecidas pela razão, 

normas universais, princípios de justiça, constitutivos de um Direito ideal, produzindo 

reflexões tais que talvez “expliquem a tenacidade com que muitos juristas se aferram a essa 

doutrina do eterno retorno”387 

                                                            
384 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 259. 
385 Idem, p. 260. 
386 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 261. 
387 Idem. 



 
 
 
 

 

Bonavides coroa o entendimento jusnaturalista consignando que são os princípios, 

“em definitivo, um conjunto de verdades objetivas derivadas da lei divina e humana”388, que 

impregnaram a essência dos princípios gerais de Direito com o seu ideal de justiça, mas com a 

formulação axiomática dada acabou por os levar ao descrédito, passando a compor os códigos 

como fonte normativa, mesmo que de forma subsidiária. 

Acerca deste momento, Gordillo Cañas assinala que os princípios foram assim 

inseridos nas codificações como “válvula de segurança”389, e não como algo que se 

sobrepusesse à lei, ou lhe fosse anterior, mas, sim, como forma de garantir o reinado absoluto 

dela, já que seriam os princípios da lei extraídos e ali introduzidos “para estender sua eficácia 

de modo a impedir o vazio normativo”390. Todavia, ainda aqui os princípios constitucionais se 

constituíam em meras diretrizes, pautas programáticas, demonstrando ainda a desconsideração 

do seu aspecto normativo. 

Com o pós-positivismo, as constituições, e entre elas a Constituição Federal de 1988, 

passaram a destacar a “hegemonia axiológica dos princípios, convertidos em pedestal 

normativo sobre o qual assenta todo o edifício jurídico dos novos sistemas constitucionais”391. 

Esta terceira fase, que derruba as anteriores com pesadas críticas, tem como expoente 

Dworkin, que, de pronto, ao considerar princípio como direito, abandonando a doutrina 

positivista, rejeitou três dogmas: 1) a distinção entre o direito de uma comunidade e os demais 

padrões sociais (standards); 2) a discricionariedade do juiz e 3) a inexistência de obrigação 

legal diante de um hard case, até que o juiz formulasse nova regra para o futuro392. 

Neste passo, seguiram as doutrinas de Betti e Esser, além de Alexy e outros, 

recepcionando o progresso da Nova Hermenêutica e, bem assim, “as tendências axiológicas 
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de compreensão do fenômeno constitucional, cada vez mais atado à consideração dos valores 

e à fundamentação do ordenamento jurídico, conjugando, assim, em bases axiológicas, a Lei 

com o Direito”393. 

Todavia, aqui exsurge a problemática moderna quanto à natureza jurídica dos 

princípios, tendo em vista a sua inconteste condição de elemento indispensável ao sistema. 

Em tendo sido reconhecida a normatividade desta parcela do Direito, impõe-se que, 

igualmente, confira-lhe o caráter de lei, de norma jurídica. Grabitz, citado por Bonavides, 

observa que o princípio normativo “deixa de ser, assim, tão somente ratio legis para se 

converter em lex; e, como tal, faz parte constitutiva das normas jurídicas, passando, desse 

modo, a pertencer ao Direito Positivo”394.  

Registre-se, pois, nesse ponto, a relevância do discernimento das normas enquanto 

normas-princípios e normas-regras, tema que ocupa vários dos constitucionalistas brasileiros e 

estrangeiros. Porém, para a pesquisa, tal distinção só tem significado no plano da 

argumentação, em torno de controvérsias constitucionais complexas, sendo irrelevante a sua 

discussão doutrinária.  

Eros Roberto Grau consigna que se pode definir sistema jurídico como uma ordem 

teleológica de princípios gerais de direito, estes que são a conexão aglutinadora das normas 

que compõem o sistema jurídico, de onde se retira a unidade deste395. Enfatizando a existência 

de dois direitos num sistema jurídico, esclarece que há um direito posto, aquele produzido 

pelo Estado, e de um direito pressuposto, produzido pelo povo, expressão dos padrões de 

cultura, sede dos princípios, nada obstando, de toda sorte, que  nele se encontrem regras, 

entendidas estas como normas jurídicas que possuem grau de generalidade e abstração menor 
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que o dos princípios396. Ainda segundo Grau, apenas este último, o direito pressuposto, é 

comprometido com a justiça. 

Com entendimento aproximado, Canaris adverte para a existência de elementos 

anteriores e exteriores do direito positivo no sistema, bem como de matizes axiológicos, os 

quais militam na cultura e no seio da sociedade destinatária.397 No mesmo sentido, a teoria 

estruturante de Friedrich Muller. 

Para Canaris, duas características afastariam os princípios das regras: o conteúdo 

axiológico e o modo de interação com outras normas. A primeira característica impõe que os 

princípios, por possuírem um conteúdo axiológico explícito, careceriam de regras à sua 

concretização. Pela segunda, os princípios dependeriam de um processo dialético de 

complementação e limitação para receberem seu conteúdo de sentido.398 

Na doutrina estrangeira, importa considerar o ataque geral ao Positivismo feito por 

Dworkin, sobretudo no que se refere ao “modo aberto de argumentação perimitido pela 

aplicação do que ele viria a definir como princípios”399. Seu ponto de partida é a crítica da 

noção hartiana da textura aberta do direito, conforme a qual as situações não reguladas pelas 

regras ficariam no âmbito da discricionariedade do juiz. Para ele, as regras são aplicadas ao 

modo “tudo-ou-nada” (all-or-nothing), de sorte que se a hipótese de incidência de uma regra 

ocorre, deve ela ser válida e a consequência normativa ser aceita, ou será inválida. Ao 

contrário, os princípios teriam uma dimensão de peso, verificável quando da colisão entre 

princípios, ocasião em que o princípio com peso relativo maior se sobrepõe ao outro, sem que 

este perca a validade.400 
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Depreende-se que para Dworkin a distinção entre regras e princípios está afeita à 

estrutura lógica desssas normas, baseada em critérios classificatórios e não comparativos, 

como faz Alexy. Introduz, sobretudo, o conceito de princípios como normas ou padrões 

pertencentes ao sistema jurídico que vinculariam os juízes naquele espaço em que as regras 

não fossem suficientes para a solução do caso401. 

Para Alexy, os princípios jurídicos consistem em uma espécie de normas jurídicas 

por meio da qual são estabelecidos deveres de otimização aplicáveis em vários graus, segundo 

as possibilidades normativas e fáticas. No caso de colisão, Alexy propõe que o princípio a 

prevalecer será estabelecido em função da ponderação entre os princípios em rota de 

colisão.402 

Segundo Alexy, princípios e regras não podem ser diferenciados com base na 

proposta de Dworkin (all-or-nothing), mas devem resumir-se, sobretudo, a dois fatores: 

diferença quanto à colisão e diferença quanto à obrigação que instituem. Pelo primeiro, 

porque os princípios colidentes apenas têm sua realização normativa limitada reciprocamente, 

ao contrário das regras, cuja colisão é solucionada com a declaração de invalidade de uma 

delas ou com a abertura de uma exceção que exclua a antinomia. Pelo segundo, em razão de 

que os princípios instituem obrigações prima facie, ao passo em que podem ser superadas ou 

derrogadas em função dos outros princípios que se encontram em colisão, ao contrário das 

regras que apresentam obrigações absolutas.403 

Logo, certos da falência de uma concepção formal-positivista do Direito que se 

restrinja à aplicação da norma ao caso, mediante o mecanismo da subsunção, que 

desconsidere ou rejeite a existência e a relevância de elementos que fomentam a abertura 

cognitiva do sistema jurídico e legitimam a condição do Direito enquanto instância da 
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realidade, impõe-se a aceitação de que o novo ambiente em que se insirem as exigências 

sociais, jurídicas e políticas da pós-modernidade, substancialmente informado pelos novos 

discursos jurídicos, é caracterizado por produzir reflexões que extrapolam a função descritiva 

do Direito, aspirando a compreendê-lo e transformá-lo em um instrumento de organização 

social, de sorte a que se torne, de fato, um “mecanismo tendente à regulação dos conflitos”404. 

Como se vê, buscando conciliar os interesses estatais e os anseios sociais, passou-se 

a ponderar os excessos advindos da absolutização do Direito Positivo, estabelecendo-se mais 

uma tentativa de promoção da concretização jurídica constitucionalmente consistente e 

socialmente adequada, a partir do complexo teleológico envolto à Constituição de 1988, 

pautada por princípios fundamentais que constituem os objetivos da República e legitimam o 

Direito, atuando como “estímulos à construção de argumentos que possam servir a soluções 

satisfatórias de casos, sem que estas se reduzam a opções discricionárias”405 ou se limitem a 

atribuir aos princípios o status de mera válvula de escape do sistema. 

Destarte, esta nova fase passou a apontar para a relação de complementaridade 

existente entre os princípios e as regras, ambos na condição de normas jurídicas, no processo 

de interpretação do direito e de sua aplicação ao caso concreto, consignando, assim, a 

natureza jurídica dos princípios. Isto porque o enfrentamento do sistema jurídico a partir 

unicamente de regras, torna-o excessivamente rígido, inflexível, e não condizente com o 

sistema constitucional aberto e a realidade social supercomplexa, a qual exige flexibilidade e 

adequação às sempre novas demandas. A partir disso, os princípios foram entendidos como 

instrumento que permitiria ao sistema se adapatar a essas nuances. 

Aqui, a distinção entre regras e princípios deixou de se dar no âmbito da norma, mas, 

sim, passou a se desenvolver no plano da argumentação, no processo de concretização em que 

se visa determinar o conteúdo das normas que será aplicado, obstando que a 
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discricionariedade judicial represente arbitrariedades, voluntarismos e subjetivismos 

intoleráveis. Tudo isso sob pena de tal descompasso dar margem à sobreposição dos 

princípios, de sorte que a relação entre estes e as regras se torne conflituosa, provocando 

maior desequilíbrio constitucional, reflexo da intrassistematicidade assimbiótica entre Política 

e Direito. 

Essa tendência de superestimação dos princípios, da qual não se pode descurar, 

tornou alto o grau de incerteza e insegurança jurídica proveniente das decisões judiciais, 

mecanismo de concretização constitucional, e “pode descambar em insegurança incontrolável, 

relacionada à própria quebra da consistência do sistema jurídico e, pois, à destruição de suas 

fronteiras operativas”406, contornadas pela relação simbiótica que deve haver entre os sistemas 

político e jurídico. 

Os princípios jurídicos, por sua vez, abriram de tal maneira o processo de 

concretização jurídica, enquanto prescrição de fins a serem atingidos, que hoje importam 

preocupação com a sua delimitação e função, por acarretarem alguns exageros e 

problemáticas de matiz teórica, assim como o foi um dia o legalismo jurídico. É o que 

Humberto Ávila convencionou chamar de “a euforia do Estado Principiológico” 407, contexto 

que, segundo ele, acabou por inibir a própria efetividade do ordenamento jurídico. 

A supervaloração dos princípios, após o excessivo apego à lei, apequenou a função 

das regras jurídicas, criando no (in)consciente dos indivíduos e do intérprete do direito, em 

especial o juiz, que os princípios, por estarem relacionados a valores, estão a depender da 

cognição do sujeito, fora do âmbito de controle, o que resulta em declarações inconsequentes 

e desmedidas, o que vem ordinarizando a aplicação desses elementos que conferem abertura 
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ao sistema, num “caprichoso decisionismo” descomprometido com a racionalidade da 

argumentação. 

Aqui, importar frisar novamente que a sociedade em seu estágio atual, pós-

convencional, caracterizada por uma “moral desinstitucionalizada”408 e envolvida por alto 

grau de reflexividade, deve, sim, buscar a verdade através do raio de abrangência dos 

princípios, desde que selecionados em um ambiente de procedimentos discursivo-racionais.  

No entanto, ao lado dos princípios, as regras devem representar meio de redução de 

arbitrariedades potenciais. É o que salienta Steve Sheppard ao comparar um mercador honesto 

a um mercador corrupto: Nas mãos do primeiro, a balança é um instrumento para finas 

comparações de legítimo valor. Com o segundo, é uma ferramenta de engodo, uma escala em 

que a verdade é pesada contra o outro.409 Sem as regras, pois, coloca-se “em risco a segurança 

das pessoas e a eficiência das decisões”410, pelo  que devem ser observadas e obedecidas não 

apenas por serem regras, mas, sim, por reproduzirem valores agregados ao ordenamento 

jurídico, prestigiados pelo legislador. 

Os princípios, por sua vez, não têm o condão de relegar as regras ao status de normas 

de segundo grau. Juntos conferirão “solução previsível, eficiente e geralmente equânime de 

solução de conflitos sociais”411, sem que um prevaleça sobre o outro de forma definitiva.  

Todavia, o que se constata na doutrina e práxis jurídica brasileiras é o fascínio 

provocado pela principiologia jurídica e pela ponderação de princípios, importada 

priomordialmente da teoria desenvolvida por Ronald Dworkin, nos anos 1960, e reconstruída 

por Robert Alexy, em fins da década de 1970. 
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Contudo, ao contrário do sentido de complementaridade que deveria ter assumido, a 

principiologia jurídica assumiu ares de panaceia para a solução de todos os males que 

degradam a sociedade e o ambiente constitucional brasileiro. Porém, em efeito inverso, a 

importação da teoria da principiologia jurídica ao constitucionalismo brasileiro afrouxou a 

relação entre normas e disposições normativo-constitucionais, tornando suas dificuldades 

ainda mais patentes, e com destacadas exceções, “tem contribuído para a banalização das 

questões complexas referentes à relação entre princípios e regras”412, já que a experiência 

brasileira não experimenta de uma consistência ideológica, tampouco sócio-política.  

O fato é que, após a queda do império das regras, do legalismo formalista, emergiu o 

império dos princípios, atendendo à pressões particularistas de grupos e dando margem ao 

emprego apenas casuístico das regras de direito impostas por esses mesmos grupos, em 

conformidade com suas próprias conveniências. 

Humberto Ávila bem retratou esse momento que irrompeu uma mudança de 

paradigmas, atribuindo-lhe os seguintes traços básicos: da regra ao princípio no que concerne 

ao fundamento normativo; da subsunção à ponderação quanto ao fundamento metodológico; 

da justiça geral à particular no que tange ao fundamento axiológico; do Poder Legislativo ao 

Judiciário no tocante ao fundamento organizacional.413  

A partir dessa caracterização, ele mesmo cuida de apresentar as suas restrições 

respectivas e assevera que ao desprezar as regras em nome da ênfase nos princípios 

constitucionais, não levaria em conta o próprio caráter da Constituição brasileira, que seria 

antes “regulatória” do que “principiológica”414 415; ao valorizar o paradigma da ponderação 
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em detrimento da subsunção, não só conduziria ao “antiescalonamento da ordem jurídica” e 

aniliquiria com “as regras e com o exercício regular do princípio democrático”, mas, 

sobretudo, levaria a “um subjetivismo e, com isso, à eliminação do caráter heterolegitimador 

do Direito”, por não oferecer “critérios intersubjetivamente controláveis para a execução” da 

ponderação416; ao dar prevalência à justiça geral em prejuízo à particular, promoveria 

incerteza e arbitrariedade417; por fim, ao atribuir proeminência do Judiciário em relação ao 

Legislativo, não consideraria adequedamente as exigências do “Estado de Direito, vigente 

numa sociedade complexa e plural”, nem as características de um “ordenamento jurídico que 

privilegia a participação democrática”418.  

Com isso, pode-se concluir que esse momento pelo qual passa o constitucionalismo 

brasileiro está mais para o que se poderia denominar, provocativamente, uma espécie 

enrustida de “não constitucionalismo”: “um movimento ou uma ideologia que 

barulhentamente proclama a supervalorização da Constituição, enquanto silenciosamente 

promove a sua desvalorização”419. 

Isto porque a atribuição de princípios ao texto constitucional não pode ser objeto de 

arbitrariedades, entregue nas mãos do intérprete que o fará acriticamente, sob o manto de, por 

se tratarem os princípios de representações axiológicas intersubjetivas, estarem forem do 

controle de legalidade e legitimidade, o que lhes permite construir enunciados sem o mínimo 

de compatibilidade com as disposições constitucionais, incoerentemente. Essa prova de 

coerência, que implica uma sobrecarga argumentativa que confira segurança aos enunciados 

                                                                                                                                                                                          
Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais. São Paulo: Martins Fontes, 2013, p. 

178). 
416 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais. São Paulo: Martins Fontes, 

2013, p. 177. 
417 Idem. 
418 Idem. 
419 ÁVILA, Humberto. “Neoconstitucionalismo: entre a ciência do direito e o direito da ciência”. In: Revista 

Eletrônica de Direito do Estado, n. 17, 2009, p. 19. Disponível em: <http//direitodoestado.com.br/rede>. Acesso 

em: 10 jul. 2013. 



 
 
 
 

 

normativos, e o enfrentamento da imprescindibilidade de legislação integrativa, é o desafio 

atual do Estado e do Direito. 

  

 

 



 
 
 
 

 

6 CONCLUSÃO 

 

A teoria contemporânea do Direito passou a assistir à expansão do compromisso com 

a força normativa e a supremacia da Constituição, através, sobremaneira, da defesa dos 

direitos fundamentais, da elevação de valores à categoria de princípios constitucionais de 

obrigatória observância e da maior visibilidade e extensão conferida à função do Judiciário 

que, mediante o julgamento de demandas que lhe são submetidas, exercem toda a sua pro-

atividade com vistas à concretização constitucional, em especial para suprir lacunas deixadas 

pelos demais Poderes. 

Todavia, a produção de normas de decisão que, no intuito de cumprir esses 

desideratos, exorbitam os limites constitucionais ou produzem comandos jurídicos sem 

relevância prática, escondidas sob o manto da (nova) Hermenêutica Constitucional, são 

inaceitáveis. Presas às grades de um subjetivismo voluntarista e ao paradigma epistemológico 

da filosofia da consciência, são mantidas com base em um pluralismo semântico e em um 

modelo axiológico de interpretação da Constituição propostos como condição à manutenção 

do estágio a que se chegou, superada a crise do tradicional modelo tecnicista, que, a bem da 

verdade, acaba por reforçar uma perigosa conexão entre Direito e Moral, na forma das teses 

jusnaturalistas, abrindo espaços largos às interferências desreguladas dos demais sistemas. 

Neste momento pautado por incertezas, no qual ainda se busca o constante 

reconhecimento e reafirmação de valores já constitucionalizados, como instrumento de 

concessão de eficiência e segurança aos dispositivos que se deseja concretizar, não há como 

optar, exclusivamente, entre a consagração dos princípios jurídicos e a manutenção de uma 

Constituição vinculada a um positivismo jurídico. Certificada a relevância dos princípios, 

aliados aos limites dos preceitos legais, há que se lutar por um ponto de equilíbrio, onde o 

processo de interpretação normativa é o ponto nodal do impasse, vez que a partir dela se tem a 



 
 
 
 

 

transmudação de uma normatização genérica e abstrata em realidade fática, em concretização 

constitucional.  

No entanto, a consecução prática dos direitos declarados está a depender de um fator 

problemático que extrapola as nuances da hermenêutica constitucional, qual seja, a necessária 

atuação do Estado-Administrador em sua função de provedor de prestações, especialmente no 

que diz respeito às ações e programas públicos em prol da efetiva e real materialização dos 

direitos que exigem dele uma prestação positiva, um dever de tutela. A capacidade financeira 

do Estado é argumento utilizado tantas vezes como mecanismo retórico e protelatório, o que 

não pode macular a dignidade da pessoa humana e inviabilizar a atuação do Judiciário.   

Assim exsurge a relevância e o diferencial de um processo hermenêutico que se 

proponha a manifestar os propósitos da Constituição de forma seguramente aferível, a partir 

de parâmetros que lhe ofereçam racionalidade, contra os quais não sejam suficientes os 

argumentos fazendários que rechaçam o cumprimento dos direitos demandados. Contudo, a 

racionalidade típica dos pressupostos da ciência econômica não é capaz de dar solução às 

deficiências da estrutura estatal e à política constitucional por ela mesmo engendrada, em prol 

dos fins, de um resultado efetivo e eficaz. A Economia não consegue colmatar as lacunas do 

Direito, não se podendo equiparar o sistema jurídico a um mercado, tampouco se pode 

equiparar a busca pela máxima eficiência de ambos os sistemas. 

Chega-se à conclusão de que o modelo de conhecimento e aplicação do Direito 

brasileiro, capitaneado pela valorização de um arcabouço principiológico-constitucional, após 

superado o tempo em que vigorou o positivismo legalista, não pode ser sobrepujado pelas 

peripécias interpretativas que desnudam um voluntarismo subjetivista e fazem uso 

irresponsável das norma-princípios, mediante alocações esdrúxulas de significados e 

significantes a partir do texto constitucional que transbordam a razão.   



 
 
 
 

 

Isto porque a buscada consecução do Direito, com a viragem teórica operada pelo 

constitucionalismo contemporâneo, está intimamente relacionada à realização dos valores e 

princípios extraídos do sistema constitucional, sem os quais a lei formal perde sentido e 

normatividade. 

Não se trata de imperialização da principiologia jurídica e da filosofia da 

consciência, mas, sim, de um legítimo filtro às ingerências não mediatizadas da Política no 

Direito, em função de que o Direito assuma seu papel de transformador da sociedade por seus 

próprios méritos, o que não impede a abertura a dados de outros sistemas sociais, desde que 

mediatizados e não prevalecentes.  

Essa é uma das facetas do fenômeno da Constitucionalização Simbólica, constatada 

no constitucionalismo brasileiro, em que, com um ato, o Estado se descarrega de pressões 

políticas e, ainda, apresenta-se como sensível ao clamor do povo, às exigências e expectativas 

dos cidadãos, sendo secundário se a lei surtiu os efeitos socialmente desejados. O importante, 

na verdade, é aparentar que estar a oferecer respostas às demandas que se lhe impõem. 

Assim, inobstante, em regra, seja improvável que determinadas regulamentações 

normativas ou decisões judiciais possam contribuir, de fato, para a solução dos respectivos 

problemas submetidos à apreciação do Judiciário ou dependentes da atuação do Estado-

Administrador, a atitude legiferante ou judiciária serve como um álibi do Estado perante a 

população que exige uma reação momentânea e com ela se contenta. 

Trata-se de uma ferramenta hipertroficamente simbólica que além de não efetivar a 

sua finalidade, qual seja, a concretização dos direitos fundamentais dos cidadãos, obstrui o 

caminho à sua consecução, enfraquecendo ainda mais o constitucionalismo brasileiro. Com 

isso, transforma-se, de um lado, em um imunizador da sanha popular, evitando a necessidade 

de alternativas não interessantes para o sistema político, e, de outro, fomenta a crise estatal e, 

por conseguinte da jurisdição constitucional. 



 
 
 
 

 

A partir disso, facilmente se evidencia que a fatídica degradação do ambiente 

constitucional brasileiro está diretamente relacionada a uma disfunção existente dentro 

próprio sistema jurídico pátrio, que atuando na infirmação deste, promove o seu desequilíbrio 

funcional, do que decorre a quebra do acoplamento estrutural mínimo necessário ao razoável 

desempenho autônomo do sistema jurídico. Desta forma, as ingerências não mediatizadas da 

Política no Direito, acabam por comprometer, e até romper, a relação de simbiose necessária à 

manutenção dos seus respectivos sistemas. Com isso, o Direito perde autonomia e passa a ser 

orientado, sobremaneira, por outros elementos não propriamente seus, de forma desarrazoada, 

do que decorre, primordialmente, o enfraquecimento de suas estruturas normativas e, por 

corolário, o distanciamento destas de seus destinatários, ou seja, a discrepância entre realidade 

e texto constitucional. 

A pesquisa conclui, pois, que, contra isso, não é suficiente a inserção de pressupostos 

da Economia no Direito, através da Análise Econômica do Direito. Conciliar, na formação da 

decisão judicial, o aspecto ontológico da decisão, as vicissitudes do caso concreto e a sua 

devida justificação normativa, sem permitir que a argumentação proveniente da hermenêutica 

(re)caia em metafísica, não é tarefa para dados estatísticos frios que se aplicam irrestritamente 

a todos os casos, mas, sim, à racionalidade argumentativa do hermeneuta.  

Desta forma, a adoção de medidas que partam da análise estatístico-econômica das 

possibilidades estatais, podem sim oferecer suporte objetivo ao Direito, precipuamente às 

decisões judiciais e às políticas públicas, promovendo-se julgamentos ponderados por 

pressupostos econômicos, mas, não, julgamentos econômicos de questões jurídicas, o que 

engessaria o Direito e tolheria sobremaneira a prerrogativa judicial de decidir mediante 

procedimentos de formação racional da vontade política, construção salutar ao Estado 

Constitucional de Direito que necessita equilibrar os sistemas jurídico e político como forma 

de fortalecer os parâmetros constitucionais.  



 
 
 
 

 

Nesta senda, a teor de aportes finais, pode-se concluir que o fracasso instrumental da 

lei, representado pelo renitente déficit das normas constitucionais, não decorre simplesmente 

do problema da ineficácia das normas jurídicas, mas, sim, de um conjunto de vícios que 

degradam o sistema jurídico brasileiro e, por conseguinte, o constitucionalismo brasileiro que 

não pode, ou não consegue, nortear a ação jurídica dos indivíduos, promovendo a 

incredulidade no sistema jurídico.  

Este déficit decorre mesmo, além da ausência da força normativa de seus 

dispositivos, da irresponsabilidade do Estado quando deixa de promover as devidas e 

necessárias políticas públicas de viabilização dos direitos e ainda cria mecanismos ilusórios 

de solução das lides e males sociais quando insula normas constitucionais categorizando-as 

como programáticas e quando põe nas mãos do Judiciário a bandeira absoluta do 

principiologismo jurídico, forma apática de legitimar sua conduta simbólica. Trata-se do 

insuficiente fechamento normativo por força de injunções de fatores diversos, condições 

patológicas trazidas por um suposto novo paradigma, em nome do qual acabou-se por 

corromper não só o texto da Constituição, mas, também, o constitucionalismo brasileiro. 

Assim, vê-se que a buscada consecução do Direito não logrou êxito como 

decorrência irrestrita do modelo trazido pelo movimento denominado Nova Hermenêutica 

Constitucional, pois que os desmandos continuam a socavar o ambiente constitucional, sob o 

ideal máximo de uma principiologia, carente de racionalidade argumentativa. 

É fatídico que a experiência brasileira é maculada por modelos de manipulação 

política dos mecanismos jurídicos, tributários de épocas reflexas diversas, que a leva ao 

caminho oposto da concretização constitucional dos direitos instituídos por ela mesma como 

fundamentais, indisponíveis, intransponíveis e imodificáveis, mas, na verdade, inacessíveis e 

ineficazes, de modo que ao passo que não se concretizam, fortificam a política de favores e o 

assistencialismo, dando lugar aos interesses de determinados indivíduos ou grupos sociais, à 



 
 
 
 

 

margem dos procedimentos constitucionais formalmente instituídos para todos os iguais 

perante a lei.  

É necessário se opor à perpetuação do realismo utópico presente no sistema 

constitucional brasileiro, fomentado, atualmente, pela panaceia do principiologismo jurídico, 

que, substituindo o ideal “acoplamento estrutural” por um “acoplamento artificial”, 

simplesmente encobre a disparidade que há entre o descompasso de sua estrutura teórica e a 

insignificância do seu rendimento efetivo, pragmático, do que decorre inescusavelmente o 

insucesso político do constitucionalismo brasileiro, fruto de uma constitucionalização 

simbólica que, cindindo validade e legitimidade, impede a construção de um direito 

democrático.  

Assim, o estudo demonstra que se impõe como corolário do Constitucionalismo 

Contemporâneo, na busca por um constitucionalismo dos direitos fundamentais em termos de 

acesso à Justiça, o enfrentamento da vagueza e ambiguidade dos textos jurídicos e o 

fortalecimento e ampliação do conceito de cidadania, com a concretização irrestrita dos 

direitos fundamentais e a aplicação irretorquível dos princípios constitucionais como 

alternativa à construção de uma democracia verdadeiramente legitimada.  
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